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Inledning och tack 
KomILand är en kollaborativ insats med en stor och dedikerad projektgrupp och 
engagerade människor på de tre platser där testerna genomförts. 

Vi vill inleda rapporten med att från djupet tacka alla de människor i Broddetorp, 
Lundsbrunn och Timmersdala som investerat av sin tid och sitt engagemang för att 
under svåra förhållanden bidra till utveckling av tjänster och en hel massa lärdomar. 
Utan er: inget projekt! Vi är tacksamma för allt vi fått lära oss i samtalen med er, och 
vår förhoppning är att vi kan förvalta alla dessa kunskaper när vi fortsätter arbetet 
med att utveckla kombinerade mobilitetstjänster för landsbygder, något som vi 
hoppas kommer komma många fler till del, och skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling i Västra Götaland och på andra platser. 

Projektledaren vill också rikta ett varmt tack till alla i projektgruppen. Utan er: heller 
inget projekt! Det har varit en förmån att arbeta tillsammans med er alla. 

Rapportens olika kapitel har olika huvudförfattare, men den är också en helhet: 
Projektledaren Magnus Fredricson har skrivit kapitlet om utgångspunkter. 
Tillsammans med KomILand-konsulenten Niclas Lidström har han också skrivit 
kapitlet om mobilisering. Oscar Enerbäck har skrivit de två kapitlen om att utveckla 
tjänster och rekrytera tjänsteleverantörer med stöd av Per-Erik Holmberg. Per-Erik 
är i sin tur den som skrivit kapitlet om vad en KomILand-plattform är och hur man 
gör. Projektledaren har skrivit kapitlet om hur pandemin påverkar KomILand. Håkan 
Göranson på Smart Resenär beskriver hur man bygger en teknisk plattform. Per-Erik 
Holmberg och Magnus Fredricson har skrivit kapitlet om hur man gör KomILand. 

Forskarna Jessica Berg, Per Henriksson och Åsa Hult har skrivit andra texter 
relaterade till projektet, och det har Göran Smith på RISE och VGR också gjort. Adam 
Laurell, tidigare Samtrafiken, har också medverkat i arbetet med rapporten. 

Vi vill också rikta ett tack till Ulrika Bokeberg, chef för infrastruktur och 
kollektivtrafik på Västra Götalandsregionen som genom sitt stöd gjort KomILand 
möjligt. Aako Raoofi på Västra Götalandsregionen har också bidragit, liksom Calle 
Blomberg. 

Sara Persson på Hållbart Resande Väst lämnade också ovärderliga bidrag till arbetet i 
dess begynnelse. 

Vi vill också tacka Vinnova för finansiering och gott samarbete kring de förändringar 
som krävdes på grund av pandemin, och kollektivtrafiknämnden i Västra 
Götalandsregionen för finansiering. 

 

/ Magnus Fredricson, projektledare 
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Läsanvisning – KomILand 1.0, 2.0 och 3.0 
Vitboken är inte en projektredovisning, utan är avsedd att beskriva hur man arbetar 
för att etablera kombinerade mobilitetstjänster i glesare geografier, baserad på 
erfarenheter och lärdomar från KomILand 2.0. Med glesare geografier avses platser 
där kunder och intäkter inte är tillräckligt koncentrerade för att kommersiella aktörer 
skall vara intresserade av att erbjuda sina tjänster. 

KomILand 1.0 var en förstudie som genomfördes under 2018 och inledningen av 
2019. KomILand 2.0 är ett pilotprojekt där en teknisk plattform utvecklas och 
mobilitetstjänster erbjuds på de tre platserna Broddetorp, Lundsbrunn och 
Timmersdala. KomILand 2.0 avslutas den sista juni 2021. KomILand 3.0 är en 
förlängning och utvidgning av KomILand 2.0 där tjänsterna kommer att erbjudas på 
några fler orter. KomILand 3.0 avslutas den sista juni 2023. 

Syftet med förstudien KomILand 1.0 var att förbereda för framtida 
demonstrationsprojekt kring kombinerad mobilitet i landsbygder och i mindre 
tätorter med avseende på aspekter som val av plats, användare, tjänster och 
finansiering. Flera aktiviteter genomfördes: behovsanalys, identifiering av 
tjänstedesign och affärsmodeller samt mobilisering av lokalt och regionalt 
engagemang. Ett antal kriterier har tagits fram för vilka egenskaper en landsbygd 
eller mindre ort bör ha för att en kombination av flera mobilitetstjänster ska ha 
möjlighet att kunna fungera. Tjänstehypoteser och affärsmodeller togs fram med 
hjälp av Osterwalder Business Model Canvas. De tjänster som tillsammans i ett 
tjänstepaket skulle kunna ingå i en kombinerad mobilitetstjänst för landsbygd har 
validerats teoretiskt i den fiktiva bygden Småtorp. Bland förslagen finns tanken att en 
offentlig aktör bör tillhandahålla organisatoriska och digitala plattformar åt de lokala 
mottagarna samt idén om KomILand-konsulenter.  

Under KomILand 2.0 har en teknisk plattform utvecklats, tjänsteleverantörer 
rekryterats och tester på tre orter i Skaraborg genomförts. Initialt skulle testerna 
genomförts under 2020, men den globala pandemin gjorde att testperioden fick 
förlängas till och med juni 2021.  

Denna vitbok produceras under KomILand 2.0 och presenteras i en konferens den 15 
september 2021. 
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Tjänsterna i KomILand 

KomILand är en plattform med ambitionen att det ska vara möjligt för orten att själv 
välja vilka tjänster och vilka (lokala) tjänsteleverantörer som ska finnas tillgänglig för 
ortsborna. I dagens tidiga version av KomILand finns följande tjänster som delas upp 
i ”Bastjänster” och ”Plustjänster” där bastjänsterna erbjuds utan begränsning, och 
där plustjänsterna kräver någon slags intäktsgaranti för att kunna erbjudas: 

 
Alla tjänster har erbjudits på alla tre platser under KomILand 2.0. I Lundsbrunn fann 
man ingen lösning för placering av elcyklarna, men utöver det har alla tjänster 
funnits. 

  

Mobilitetstjänster i basutbudet 

• Reseplanerare 
• Kollektivtrafik – köp av relevanta 

enkel- och periodbiljetter 
• Närtrafik i appen – där närtrafik 

erbjuds av Västtrafik 
• Samåkning – möjlighet att 

erbjuda och efterfråga samåkning 
• Taxi – möjlighet att beställa taxi, i 

mån av lokal tillgång 
• Rundor – ”linjelagd samåkning” 
• Resplus 
• Byatorget – en enkel plattform för 

delning av resurser som släpkärra 
med mera. 

All användning av tjänsterna faktureras 
samlat och månadsvis. 

Mobilitetstjänster i 
plusutbudet 

• Byabussen – en 
eldriven minibuss 
som kan bokas både 
för rundor och egen 
användning 

• Elcykelpool – 
elcyklar med 
släpkärra 

• Grannbilen – 
möjlighet att hyra 
”grannens” bil, med 
försäkringsskydd 

d  

https://samtrafiken.se/tjanster/resplus/
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Utgångspunkter och förhållningssätt i KomILand 
Mobilitetstjänster saknar eget värde – tillgänglighet är det som ger 
värde 

KomILand är, och det skall sägas tydligt, ett projekt som syftar till att undersöka hur 
man kan öka tillgängligheten i glesare geografier utan att det bygger på tillgång till 
egen bil. 

I KomILand erbjuds en uppsättning mobilitetstjänster. Mobilitetstjänster har inget 
värde i sig, precis som infrastruktur. De är dock förutsättningar för tillgänglighet som 
skapar möjligheter för människor att arbeta, studera, umgås, träna med mera. Eller i 
ett annat perspektiv: skapar förutsättningar för arbetsgivare att ”få tag i folk” så att 
offentliga arbetsgivare kan leverera välfärd och industrin produkter. 

KomILand är en del av delningsekonomin 

Redan i utgångspunkten ovan syns flera saker som har påverkat projektet, och där 
kunskaper i projektet växt fram. Det som har gått från en smula osynligt till tydligt är 
hur viktigt det anses vara med tillgång till egen bil – här finns en ingång till 
delningsekonomin som under projektets gång bland annat gjort avtryck i tjänsten 
Byatorget. Den fanns inte med från början, utan är ett resultat av det fokus på 
innovation som präglar KomILand. Under projektets gång lanserades också ordet 
”cirkulent” på den årliga (2020) nyordslistan, och det finns en tydlig trend kring 
delning, återbruk med mera i syfte att nå en hållbar utveckling. 

KomILand kan komplettera linjelagd kollektivtrafik 

Ambitionen att öka tillgängligheten utan bilberoende pekar också tydligt på 
kollektivtrafiken, att resa tillsammans på olika sätt. Det är väl känt att 
kollektivtrafikens marknadsandelar i glesare geografier är små och det är heller inte 
svårt att förstå att så är fallet. Även om kollektivtrafiken erbjuder förhållandevis 
många turer per dag in till de större städerna kan kollektivtrafiken inte konkurrera 
med den egna bilens flexibilitet både avseende avgångstid och destination. Det är helt 
enkelt svårt att utmana bilen under rådande institutionella förutsättningar. Tanken 
med KomILand är att utforska hur kollektivtrafikens verktygslåda kan vidgas för att 
den delvis skall kunna utmana bilen. Det är också så att den linjelagda 
kollektivtrafiken inte löser hela livspusslet, utan ofta är helt inriktad på arbets- och 
studiependling samt serviceresor. Människor lever inte sina liv uteslutande i och 
mellan hemmet och arbetsplatsen. Det finns också andra mobilitetsbehov som 
behöver lösas, som när barnen skall hämtas på förskolan eller man skall åka på en 
konsert. Att kollektivtrafikmyndigheten i form av Västra Götalandsregionen och 
Västtrafik är med i arbetet med KomILand är ett av de viktiga och innovativa inslagen 
i projektet. 
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Illustration ur rapporten ”Den funktionella geografin i Västra Götaland och dess delregioner” där de huvudsakliga 
pendlingsströmmarna i nätverksstaden Skaraborg som beskrivs i Strukturbild Skaraborg visas. Bilden visar i 
någon mån hur mångfacetterade mobilitetsbehov som finns i Skaraborg, dock begränsat till arbetspendling. I 
själva verket finns det också många andra resor som människor behöver genomföra. 

KomILand kan skapa möjligheter för tjänsteleverantörer också i 
glesare geografier 

Att KomILand fokuserar på glesare geografier är en annan tydlig utgångspunkt som 
format projektet på flera sätt. Kombinerade mobilitetstjänster är definitivt under 
uppsegling. Ofta sker utvecklingen på kommersiella grunder driven av kommersiella 
aktörer. För att bära kostnader för investeringar, drift av ”plattformar” med mera 
behöver det finnas intäkter, och ju större intäkter som genereras desto bättre 
avkastning kan tjänsterna ge den som investerar i dem. Detta gör att utveckling av 
mobilitetstjänster tenderar att gravitera mot tätare geografier där det helt enkelt 
finns fler kunder som kan använda och betala för dem. KomILand har, genom att låta 
tjänsteleverantörer till en väldigt låg kostnad finnas på den tekniska plattformen, 
gjort det möjligt för dem att erbjuda sina tjänster också i glesare geografier. Detta är i 
sin tur möjligt genom att kollektivtrafikmyndigheten tar kostnaden för att utveckla 
och driva plattformen. Och det är sannolikt ett viktigt resultat av KomILand: att det 
är möjligt att attrahera tjänsteleverantörer även till glesare geografier genom att 
sänka ekonomiska, och förvisso också andra, trösklar. 

Flera utmaningar kvarstår förstås, även med de lägre trösklarna enligt ovan. Låga 
volymer ger mindre intäkter som kan bära olika fasta kostnader, till exempel. I 
KomILand 3.0 sker en differentiering mellan bas- och plustjänster, där bastjänsterna 
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erbjuds utan kostnad eftersom de inte är förenade med fasta kostnader för projektet, 
medan plustjänster som Byabussen bara kan erbjudas om det finns en garanterad 
intäkt som täcker leasingkostnaden för själva bussen. Det har också funnits 
svårigheter med att få tjänsteleverantörer att engagera sig. I några fall har det handlat 
om enskilda personers engagemang, och när de har lämnat har det påverkat 
KomILand mycket. 

KomILand kan svara mot behovet av individualisering 

Sverige är enligt den så kallade World Values Survey ett av världens mest 
individualistiska länder. I någon mening avspeglas det i relativt höga krav på 
samhället, och då också när det gäller mobilitet. I en bok från K2 pekar författarna på 
att den globala pandemin som så tydligt präglat KomILands testperiod också kan 
bidra till utvecklingen av mer anropsstyrda tjänster. Det är en utgångspunkt för 
KomILand att individualisering är en väg för kollektivtrafiken att utmana bilens höga 
marknadsandel. Det är ingen slump att täta turer i urbana miljöer medför höga 
marknadsandelar för det kollektiva resandet. En bil är dyr att äga, dyr och svår att 
parkera i staden, fastnar i köer där spårvagnar och bussar glider förbi och uppfattas 
dessutom som en miljöbov. I de glesare geografierna blir cost/benefit-analysen för 
den enskilde helt annorlunda. 

KomILand är ett innovationsprojekt 

KomILand är också ett innovationsprojekt med tydliga ambitioner för deltagar- och 
medborgardriven innovation. Detta har, pandemin till trots, präglat projektet. Flera 
av tjänsterna som erbjuds har tillkommit på önskemål av deltagare: Byabuss, 
elcykelpool och Byatorget. Samskapandet med de lokala aktörerna kunde sannolikt 
ha varit tätare och mer intensivt om det inte hade varit för pandemin. Förseningar 
när det gäller utvecklingen av den tekniska plattformen har också utsatt relationerna 
med de lokala aktörerna för viss stress. Dock innebär ju hela ansatsen som 
innovationsprojekt att mycket av det som skall göras görs för första gången, och det 
medför osäkerheter. 

KomILand kan vara kostnadseffektivt – eller i alla fall inte särskilt dyrt 

I Västra Götaland är budgeten för kollektivtrafiken ungefär 10 miljarder kronor per 
år, där hälften kommer från skatteintäkter och den andra halvan från biljettintäkter. 
Det största transportarbetet i kollektivtrafiksystemet bedrivs i och runt Göteborg, i de 
större orterna i de andra delregionerna samt i starka stråk. Här finns de volymer av 
resande och potentiella resande som gör att trafiken kan bedrivas med god 
fyllnadsgrad i fordonen. Ett vanligt argument mot utveckling, det vill säga ökad 
tillgänglighet genom fler turer, i de glesare geografierna är det ekonomiska. Få 
resenärer ger höga kostnader per personkilometer. KomILand har också som 
utgångspunkt att en mångfald av mer småskaliga lösningar skapar förutsättningar för 
bättre tillgänglighet utan att det medför stora kostnader, eller kostnadsökningar. 
Denna hypotes undersöks nu i praktiken av arbetet med Plusresa i Skånetrafiken där 
man genom att erbjuda mer anropsstyrd trafik med möjlighet till bättre tidspassning 
och utan inskränkningar till vissa tider på dygnet ökar tillgängligheten inom samma 
budgetram. I vilket fall som helst kommer kostnaderna för att erbjuda KomILand i 
det hundratalet orter där det skulle vara aktuellt sannolikt inte att uppgå till mer än 
några enstaka procent av kostnaderna för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 
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Mobilisering 
Beskrivningen av hur mobilisering kan ske bygger på förstudien KomILand 1.0 samt 
erfarenheter från KomILand 2.0. 

Övergripande mobiliseringsprocess 

 
 

Mobiliseringsprocessen i KomILand bygger på att det finns en KomILand-konsulent, 
en person vars roll är att stödja de lokala aktörerna under arbetet med 
mobiliseringen. KomILand-konsulenten behöver också vara väl införstådd i hur 
tjänsterna fungerar, onboarding med mera. 

Identifiera ort/plats 

I förstudien KomILand 1.0 utformades tentativa kriterier för urval av platser där 
KomILand skulle kunna genomföras. Dessa finns beskrivna i rapporten från 
förstudien. Kriterierna beskrivs också på annan plats i vitboken, under rubriken ”Här 
passar KomILand”. 

I Västra Götaland finns fyra delregionala kommunalförbund med dryga tio 
medlemskommuner vardera. Kommunalförbunden förväntas spela en roll i urvalet av 
orter för KomILand 3.0 genom att hålla samman en nomineringsprocess där 
kommunerna får beskriva lämpliga platser. Kommunerna får inledande information 
vid ett seminarium där KomILand presenteras, och där kriterierna för urval gås 
igenom. I ett senare skede, om KomILand är ett erbjudande till alla lämpliga orter i 
Västra Götaland, behöver det finnas någonstans för intresserade platser att anmäla 
sig. Då behövs också kriterier av ”minimityp” som en plats behöver uppfylla för att 
ens komma i fråga. 

Det finns färdiga slides för detta seminarium som beskriver tjänsterna, 
samverkansavtalet med mera. 

Kommuner kan hjälpa till att identifiera en lokal partner som ett byalag etc. 
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Skapa intresse 

 
Blivande användare i Timmersdala får bekanta sig med Byabussen vid ett stormöte med Timmersdala 
Utvecklingsgrupp där KomILand deltog. 

Den lokala partnern behöver vara ”motor” i mobiliseringsarbetet, till exempel genom 
att bjuda in till stormöte eller att göra informationen om KomILand till en del av en 
befintlig aktivitet. Det kan behövas ett eller ett par stormöten för att skapa intresse.  

KomILand har en Facebook-sida där information om projektet och dess tjänster 
finns. (Den är enkel att finna, det är bara att söka på KomILand på Facebook.) Det 
finns också färdiga ”affischer” och ”flyers” som kan anpassas efter lokala behov.  

KomILand-konsulenten lämnar stöd under detta steg. 

Identifiera mobilitetsbehov 

I ett särskilt möte, eller som en del av ett annat ”stormöte”, behöver mobilitetsbehov 
samlas in och beskrivas. 

Detta sker i semistrukturerad form, till exempel med hjälp av kartor och postit-
lappar. Resultatet sammanställs i en kort rapport. 

Kartor i olika skalor, både över orten, dess omland och de största pendlingsorterna 
utgör en grund för samtal om vart människor behöver kunna ta sig, när de behöver ta 
sig och hur de idag kommer dit. Människor får helt enkelt sätta post-it på platser dit 
de behöver tillgänglighet, och beskriva hur och när de tar sig dit idag. 

Resultaten kan lämpligen stämmas av med den lokala partnern, till exempel i ett 
styrelsemöte. 
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Det är värt att notera, vilket också sker på annan plats i vitboken, att KomILand 
sannolikt inte löser alla mobilitetsbehov som identifieras. 

Utforma lokalt tjänsteutbud 

En meny med de tjänster som finns i KomILand presenteras redan tidigt i processen. 
Den innehåller information om tjänster, kostnader, villkor, begränsningar etcetera.  

De tjänster som erbjuds i KomILand finns förtecknade i utkastet till samverkansavtal 
som finns i en bilaga till vitboken. 

Den lokala partnern väljer vilka tjänster som är relevanta, och meddelar projektet. 
Det finns i KomILand 3.0 både bas- och plustjänster. Bastjänster erbjuds utan 
kostnad eller krav på finansiering, medan plustjänsterna kan kräva ett visst antal 
användare eller någon form av intäktsgaranti för att kunna erbjudas. Utöver 
ekonomiska åtaganden kärvs alltid ett engagemang från den lokala aktören kring 
mobilisering med mera. 

Plattformsleverantören sätter upp en lokal version av appen. Samt skapar en lokal 
mailadress dit användarna mailar för att registrera sig. 

Utrullning 

I samband med utrullningen besvarar användarna en enkät, som i KomILand 2.0 
utformades av följeforskarna. 

Resultaten av enkäten sammanställs. 

Människor anmäler sig till KomILand genom att maila projektets lokala mailadress. 
De får sedan ett mail tillbaka med länk till nedladdning av appen med mera. 

Utrullning kan ske i samband med ett möte, och då är KomILand-konsulenten där 
och registrerar människor direkt i den tekniska plattformen. 

Erfarenheten från KomILand 2.0 är entydigt att utrullning behöver ske väldigt snart 
efter att den inledande mobiliseringen är gjord. 
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Undersöka behovet och anpassa mobilitetstjänster för glesare 
geografier 
Användardriven tjänsteutbudsdesign  

Kapitlet beskriver designprocessen för hur tjänsteurvalet gick till, hur tjänsterna 
eventuellt behövde anpassas till landsbygdsbehoven samt till sist hur dess 
funktionaliteten validerades under projektet. Processen som varit medborgardriven 
bygger på förstudien KomILand 1.0 och initierades genom mobiliseringsmöten på 
orterna i projektet. Uppföljning och förankring skedde genom löpande kontakt med 
byalaget genom de lokala konsulenterna men också i stormöten.   

Mobiliseringsmöten  

Mobiliseringsmöten syftade till att verifiera mobilitetsbehovet och förankra valet av 
lämpliga mobilitetstjänster anpassade för orten. Kallande och ”motor” till 
mobiliseringsmötena var det lokala byalaget tillsammans med KomILand-
konsulenten. Målgruppen för inbjudan var alla byns invånare och inbjudan 
förmedlades genom byalagets kanaler såsom Facebook-sida, KomILands hemsida, 
affischer och flyers. Tidpunkterna var valda så att de i möjligaste mån var efter 
arbetstid och sammanföll med andra sammankomster som lockade ett urval som 
kunde representera ortsbefolkningen. På mötena närvarade mellan ca 20 och 100 
ortsbor varav den senare är en betydande andel av orternas befolkning på ca 1000 
personer. Efter en inledande presentation av KomILand gjordes en längre 
genomgång för att beskriva ett antal tjänster som i förstudien KomILand 1.0 
identifierats som möjliga för orterna. Därefter gavs möjligheten för deltagarna att 
dela upp sig i grupper för att tillsammans rangordna det lokala tjänstebehovet, 
besvara frågor gällande vilka lokala mobilitetsbehov och utmaningar som fanns samt 
vad som värdesattes med avseende på tjänsternas funktionalitet och hur de 
lämpligast visualiseras i en app. 

 
De medverkande delades upp i tre grupper som växlande fick rangordna de behov och önskemål på tjänsteutbudet 
som önskades, var behoven för mobilitetstjänster var som störst samt hur man önskade att funktionaliteten och 
användargränssnittet slutligen skulle se ut och fungera i KomILand-plattformen.  

För att rangordna tjänstebehovet fick varje person en lista på olika tjänster, baserad 
på KomILand 1.0, och uppgiften att fördela upp till fem ”+” och upp till tre ”-” bland 
alternativen baserat på vad som skulle kunna täcka individens mobilitetsbehov. 
Frågan som ställdes var ”Vilka delade transporttjänster skulle du använda om de 
fanns med i KomILand?” och underliggande förhoppningen var att svaret skulle 
besvara frågan ”hur undviks behovet av en andrabil?”. Listan hade ambitionen att 
vara rimlig, dvs. den innehöll inte alla olika tänkbara mobilitetstjänster men den 
innehöll utöver generella tjänster, såsom buss och taxi, också flertalet tjänster som 
vid tillfället inte fanns tillgängliga på orten. Det fanns också utrymme att föreslå 
ytterligare tjänster som inte fanns med på listan. Byabussen, som skulle kunna 
uppfylla behovet att kunna samåka till badplatsen, mataffären eller idrottsträningen, 
fanns inte med i förstudien utan tillkom efter efterfrågan på mobiliseringsmötena. 
Även om varje individ fick svara utifrån sitt behov så tilläts alla resonera i grupp. 
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Byatorget var ytterligare en funktion som tillkom på grund av en bredare efterfrågan 
lokalt på orterna. Trots att Byatorget möjliggör uthyrning eller utlåning av saker som 
inte i sig rör mobilitet, såsom släpkärra eller ett trädgårdsredskap, så ämnar det vara 
en plattform för att hitta saker i närheten av där man bor vilket minskar behovet av 
att transportera sig. Summan av alla ”+”, med avdrag för eventuella ”–", 
sammanställdes som procent av totalen för respektive tjänst och ort samt men också 
sammanställt i cirkeldiagrammet nedan för de tre orterna. 

  

Önskade tjänstebehovet sammanslaget från de tre orterna Broddetorp, Timmersdala och Lundsbrunn. Efter 
stormötena konstaterades att närtrafik, samåkning och kollektivtrafik ansågs vara obligatoriska mobilitetstjänster 
för att KomILand-plattformen skulle anses användbar. 

Uppgiften Mobilitetsbehov utgick ifrån två större kartor som visade dels orten i 
närbild och en med orten i ett större perspektiv inklusive närliggande orter. Syftet var 
att i semistrukturerad form markera stråk och intressepunkter med vanligt 
förekommande transportbehov och där det idag saknades tjänster som kunde ersätta 
en bilresa. Frågan som skulle besvaras var ”Vilka problemområden gällande 
transporter upplever du idag?” Resultaten var huvudsakligen önskemål om utökad 
kollektivtrafik till skola eller knytpunkter för samåkning till arbetsplatser. Det gav 
också en större inblick i hur delade elcyklar ansågs som intressant att ha tillgång till 
men att geografiska placeringen på orterna inte är självklar. 

Den tredje övningen fokuserade på hur användargränssnittet i KomILandplattformen 
skulle kunna designas, fungera och vilka egenskaper som efterfrågas. Gruppen fick 
tillsammans ge förslag på vilket användargränssnitt som föredrogs och varför men 
också om det var ytterligare funktionalitet som behövde adderas. KomILand-
representanter var närvarande för att presentera övningarna, starta diskussionen och 
svara på eventuella frågor men för att inte påverka resultaten så fick grupperna själva 
arbeta med uppgifterna.  
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En av uppgifterna var att användarna skulle rangordna vilken sorts reseplanerare man föredrog. Från vänster till 
höger: 1. Ingen reseplanerare, du går direkt på boka/köp i respektive resetjänst. 2) Reseplanerare för respektive 
tjänst, men ingen samlad bild. 3) ”Multimodal” Reseplanerare, dvs samlad bild och kombinerade resor. 4) 
Multimodal Reseplanerare med kartfunktion.  

Det som föredrogs var en multimodal reseplanerare utan karta för att kunna se de 
olika transportmedelsförslagen, tider och kostnader jämfört med varandra. Denna 
initiala underökning pekade också på att det dessutom skulle vara möjligt att gå 
vidare och mer i detalj se en vald resa på en karta. Mer om detta i kapitel 
Användarcentrerad funktionalitet. 

Marknadsinventering 

Parallellt med att förankra intresset för KomILand på orterna jobbade projektet med 
att knyta tjänsteleverantörer och utvecklare till plattformen. Flera traditionella 
mobilitetsalternativ såsom taxi, kollektivtrafik och delvis även närtrafik fanns redan 
på orterna med öppna API:er som relativt 
direkt kunde anslutas. Projektet undersökte 
också om tjänsterna kunde ortsanpassas och 
göras mer attraktiv. Exempelvis undersöktes 
det om närtrafiken kunna köras över 
kommungränser, bokas via appen och 
betalas med traditionellt månadskort. 
Planen var en kollektivtrafik on demand 
som en blandning mellan Närtrafik och 
Uber där man kan, förutsatt att man 
uppfyller vissa förutsättningar, beställa en 
taxi som kör direkt mellan förutbestämda 
hållplatser, till Västtrafiktaxa och med 
möjlighet för andra att plockas upp längs 
vägen och följa med. Förhoppningen var att 
locka fler till att använda kollektivtrafiken 
för att på sikt skapa ett resandeunderlag 
som motiverar fasta linjer. Det var på detta 
sätt som närtrafiken presenterades för ortsinvånarna vilket sannolikt ligger till grund 
för varför den ansågs så önskvärd och användbar. Förändringarna, jämfört med hur 
närtrafiken fungerar idag, med digital biljett och att bokning kan göras utan att ringa 
är sannolikt också nödvändiga för att tjänsten ska kunna fungera i en digital 
plattform som KomILand.  

Lärdomar från Tjänsteleverantörsdialoger: 

• Landsbygder är inte 
mobilitetstjänsteleverantörernas 
huvudsakliga fokus. För deras 
deltagande krävs att fördelar tydligt 
motiveras samt att trösklar sänks. 

Digitalisering av beställning samt biljetter 
för närtrafik är förutsättningar för att bygga 
en tjänst som en del av KomILand. 

• Behovet av tjänsteutbud varierar 
från ort till ort. Byalaget enas 
lämpligen om lokalt utbud.  

• Lokal förankring är ett måste för 
att möta landsbygdens behov och 
förtroende. 
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Flera tjänsteleverantörer inom MaaS-segmentet har däremot storstäder som sin 
initiala och huvudsakliga marknad och att få ta del av API eller anpassa API för 
användning på landsbygden ansågs inte alltid prioriterat. Tjänster för 
landsbygdsmobilitet skulle kunna bli en jättemarknad på sikt men en glesare 
befolkningstäthet gör att affären kanske inte är lika uppenbar. KomILand-projektet 
arbetade därför för att visa för tjänsteleverantörer att det finns en marknad och 
kunde i vissa fall bekosta en anpassning av API för att möjliggöra en demonstration i 
mindre skala. Vissa förutsättningar i mindre orter är sannolikt också annorlunda 
jämfört med i storstäder. Exempelvis går kollektivtrafiken inte lika regelbundet 
samtidigt som pendlingsavstånden är längre och att förtroendet för grannarna 
beskrivs som större. Sammantaget öppnar det upp för nya affärsmöjligheter och 
affärsmodeller för tjänsteleverantörerna men det kräver kanske en del tankemöda för 
att justera befintligt lönsamma affärsmodeller anpassade för städer med större 
befolkning.   

Uppföljning 

Designprocessen för hela KomILandplattformen inklusive dess tjänster skulle kunna 
beskrivas som medborgardriven, vilket ansågs viktigt för att slutresultatet skulle bli 
den tänkta paletten av funktioner och mobilitetstjänster anpassade för orten. Viktigt 
var då att ta tillvara på tidigare erfarenheter men också att prata om funktioner som 
orsakade frågor eller skepticism för att på så vis skapa förtroende för KomILand. De 
lokala konsulenterna var här känselspröten som kunde fånga upp användarnas 
åsikter. I Broddetorp hade man exempelvis mycket erfarenhet från att under en 
längre tid använt sig av en tjänst för organiserad samåkning. I den inledande fasen av 
KomILand gjordes därför ett flertal intervjuer med användare för att förstå vilja 
tjänster man hade tillgång till och vad som fungerade bra men också vad som 
behövde förbättras.   

För att bibehålla intresset från mottagarna under arbetets gång med att ta fram 
KomILand släpptes med jämna mellanrum statusuppdateringar och delresultat i 
orternas gemensamma Facebooksida och på KomILands hemsida. Affischer sattes 
också upp för att synliggöra var exempelvis laddpunkter, cykelpooler och byabussen 
finns samt hur man gick tillväga för att kunna utnyttja dem. Vid ett par tillfällen 
demonstrerades även fordon på plats i orterna i samband med olika event. Ett antal 
filmer spelades också in och publicerades på orternas Facebooksida som visar 
fördelar och hur de fungerar. 
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Helelektriska Nissan E-NV 200 med plats för 7 personer i vacker solnedgång efter en uppvisning i Timmersdala. 
Byabussen skulle till skillnad från en traditionell poolbil också användas för olika ”rundor” eller ”linjelagd 
samåkning” såsom gemensam transport till fotbollsträning, kyrkan eller för att handla.   

De tidigare nämnda mobiliseringsmötena följdes upp med stormöten som fungerade 
som en avstämning där dels resultaten från mobiliseringsmötena presenterades men 
där det också fanns tid för frågor och funderingar. Närvarande vid mötena var också 
representanter för de tänka tjänsteleverantörerna för att kunna ge korrekta och 
trovärdiga svar. Under stormöten uppkom frågor såsom vilka betalningsmetoder som 
fanns, kan man boka via dator eller endast telefon och om någon försäkring skulle 
gälla om någon råkade skada sin grannes bil.  

Säkerställa funktionalitet 

I takt med att lansering av plattform och för orterna anpassade tjänster kom allt 
närmare övergick arbetet från att ha varit inriktat på att samla åsikter om utbudet 
mer till att fokusera på att säkerställa funktionalitet. Det handlade dels om att 
genomföra hårdvarutester av fordon, laddstationer och abonnemang för laddning, 
dels också mjukvarutester av exempelvis bokningsfunktioner och 
reseplanerarfunktioner. Plattformen kördes initialt av endast ett fåtal användare 
inom projektgruppen i en kontrollerad miljö och med fiktiva tjänster. Efter lyckade 
tester kunde gradvis tjänsterna öppnas upp för användande i skarp miljö och med 
riktiga användare som kunde genomföra resor planerade och betalade genom 
KomILand-appen.  

Anpassa tjänster till rådande omständigheter  

Nästan över en natt ställdes mycket på ända på grund av rådande pandemi med 
konsekvenser som att regioner fick gå upp i stabsläge och att på olika sätt resa 
tillsammans ansågs inte alls längre lämpligt. Detta beskrivs mer i detalj i ett senare 
kapitel. Tjänster som syftade till delade resor eller transporter, vilka är en hörnsten i 
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KomILand-konceptet, fick pausas eller om möjligt stöpas om efter bästa förmåga. 
Byabussen som var tänkt att användas för att köra barnen till fotbollsmatchen 
tillgängliggjordes exempelvis istället för att den lokala handlaren eller eldsjälar skulle 
kunna köra mat till de som avråddes från att själva gå till affären.   

Vissa tjänster som ännu inte hade hunnit lanseras sköts på framtiden och i väntan på 
att restriktioner skulle lätta genomfördes en serie webinarier för att öka kunskapen 
och bibehålla ett intresse inför lanseringen. Dessa livesända online-seminarier 
genomfördes tillsammans med tjänsteleverantörerna för att beskriva nytillkomna 
tjänster samt uppdaterade funktioner och avslutades med en session med frågor och 
svar. Webinarierna var öppna för allmänheten men annonserades genom byalagen, i 
Facebook-kanaler och på KomILand-hemsidan och tillgängliggjordes efteråt på 
YouTube för att även de som inte kunde närvara skulle kunna ta del av 
informationen. Webmöten genomfördes också individuellt tillsammans med byarna 
för att fånga upp nya lokala behov och funderingar. Beslutet att införa en cykelpool är 
bland annat ett resultat av webmöten i Broddetorp och samtal i Lundsbrunn.  

  



 

20 

 

Lite om KomILand-plattformen 
Varför behövs en plattform? 

KomILand-projektet tog sin utgångspunkt bland annat i frågeställningen hur 
mobilitetstjänster kan svara upp mot det mobilitetsarbete som den egna bilen 
uträttar, och dels hur man kan adressera de utmaningar som tidigare försök att 
etablera mobilitetstjänster på landsbygd har identifierat. 

Hypotesen i KomILand är att där enstaka mobilitetstjänster (tex samåkning) inte 
ensamma kan utmana den egna bilen som mobilitetsförsäkring, så kan olika typer av 
mobilitetstjänster som fyller olika typer av behov som bilen löser, kombinerade med 
varandra utmana bilen, eller åtminstone andrabilen. KomILand kan även skapa 
värde för de som inte har tillgång till bil, så som äldre och barn. 

Tidigare initiativ, som till exempel mobilsamåkning där KomILand-orten Broddetorp 
var medi, har också visat att just kostnaden för att bygga och underhålla en teknisk 
plattform är extra utmanande i landsbygder med lägre densitet av användare för 
tjänsterna, och att det i många fall är just kostnaden för att underhålla en sådan som 
gör tjänsterna olönsamma, och inte tjänsterna i sig. Detta indikerar ett behov av en 
offentligt stöttad digital infrastruktur för att mobilitetstjänster skall kunna överleva i 
landsbygder. 

KomILand har därför designats med en sammanhållande plattform, som föreslås 
tillhandahållas av den offentlig aktör, där kommersiella och ibland ideella 
tjänsteleverantörer kan få publicera sina enskilda tjänster, och göra dessa tillgängliga 
att användas av användare i ett mycket större antal geografier än vad som hade varit 
möjligt att nå för en enskild mobilitetstjänsteleverantör. Plattformen fungerar 
därmed både som en teknisk kondensator av tjänsterna, men också som en 
affärsmässig sådan.  

För det offentliga blir uppskalningskostnaden av en plattform till fler geografier, lite 
beroende på hur en upphandling görs, marginell. Att driva en plattform för 50 orter 
är i princip inte dyrare än att driva den för en ort. Kostnader för fler fakturor och fler 
frågor supportärenden tillkommer förstås, men om lokala fordonsresurser inte 
bekostas av ”tjänsten” blir tillkommande kostnader per KomILandort små. För det 
enskilda samhället blir utbudet av möjliga mobilitetstjänster mycket större än vad 
som hade varit möjligt om dessa tjänsteleverantörer själva hade etablerat sig. För 
tjänsteleverantörerna blir marknad och spridning av deras tjänster mycket större och 
effektivare än om de hade velat etablera sig med egna resurser på ett större antal 
platser. 

Principen är förenklat det samma som för ett affärscentrum eller handlingsplats – att 
etablera enskilda butiker drar inte tillräckligt med kunder och kostnaden för att 
etablera infrastruktur blir för hög. Men om man samlar ett antal butiker är det ”värt 
resan dit” och kostnaden för etablering minskar. I den digitala världen gäller samma 
princip, men dessutom är det betydligt mer skalbart på plattformsnivå även om 
mobilitetstjänsterna i sig behöver etablera sig lokalt.  

Vad menar vi med begreppet ”plattform” i detta sammanhang 

Begreppet plattform är väldigt brett, och används ofta för tekniska artefakter med 
syfte att förenkla integration och kommunikation, men även för organisatoriska 
företeelserii.  
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Utgångspunkten vi tar i denna rapport är i huvudsak en teknisk plattform, men att 
denna också omfattar ett antal tjänster som en tänkt plattformsleverantör förväntas 
tillhandahålla. Plattformen kan också ses som basen för en marknadsplattform som 
sänker trösklarna för marknadsaktörer att nå och interagera med ett kundsegment 
som annars skulle vara utspritt och svårfångat. Vi kommer benämna dessa ”plattform 
med tillhörande plattformstjänster”. Vilka dessa tjänster är kommer att beskrivas 
senare i detta avsnitt. 

KomILand – design för att göra det ”upphandlingsbart” 

En av utmaningarna i KomILand 2.0 projektet var att på ett metodiskt och 
evidensbaserat sätt designa hur en sådan plattform bör se ut på en funktionell nivå, 
samtidigt som att projektet skall leverera en fungerande tjänst så att konceptet med 
samlade mobilitetstjänster på landsbygder kan utvärderas. Detta omöjliggjorde att 
projektet inkluderade upphandling av plattformstjänst. Detta arbete har istället 
genomförts som en projektleverabel av teknikpart i projektet, Smart Resenär AB. 

Ämnet är dock inte nytt och det finns flera forsknings- och innovationsprojekt före 
KomILand där plattformsdesign varit en av leverablerna, dock med ett fokus på 
slutanvändare och affärsmodeller. Exempel på sådana projekt är GOSMART, LIMA, 
MaaS Framework och K2s rapportserie om integrerade mobilitetstjänster. 

Inget av de ovanstående projekten tog dock utgångspunkt i att det offentliga skulle 
agera avsändare och plattformshuvudman, och då detta är en väsentlig komponent i 
KomILands organisationsmodell måste perspektivet att plattformen blir en 
upphandlad tjänst, medan själva mobilitetstjänsterna, i de fall att dessa kan drivas 
kommersiellt, skall vara öppet för dessa aktörer att erbjuda via plattformen. Skälet till 
denna design är att en vidare implementering av tjänster av typen KomILand skulle 
försvåras om regionvisa upphandlingar av cykelpooler, bildelningstjänster, 
samåkningstjänster med mera skulle ske när tjänsterna förutsätts vara 
självfinansierande. Ett öppet ekosystem av (mobilitets-) tjänster förväntas också 
bättre stödja lokala och innovativa initiativ vilket skapar bättre förutsättningar för 
lokal förankring. Vi förutser dock att någon form av kvalitetskrav eller kvalificering 
bör ske av mobilitetstjänster som vill ansluta sitt tjänsteutbud till plattformen, då det 
offentliga kommer vara förknippat med de individuella tjänsterna då de levereras via 
en offentlig plattform. Det har dock varit en grundprincip att respektive 
mobilitetstjänsteleverantör tar ansvar för sin del av kedjan, dvs sin leverans. Så om 
bussen inte kommer eller elcykeln är trasig, så är det Västtrafik eller till exempel 
fordonspoolsleverantören som kunden i första hand ska vända sig till. I projektet 
KomILand har dock vissa av tjänsterna också tillhandahållits av 
plattformsleverantören av praktiska skäl. 

Plattform för skalbarhet 

I förstudien KomILand identifierades kostnader för och komplexiteten i att ajour-
hålla tekniska plattformar som ett av de hinder som mindre lokala initiativ hade för 
att tillhandahålla mobilitetstjänster i landsbygder. Genom att det offentliga tar ansvar 
för en sådan ”digital infrastruktur” för landsbygdens mobilitetstjänster, sänks denna 
tröskel för denna typ av aktörer.  

I KomILands tjänsteutbud finns ett antal bastjänster som inte förutsätter att fysiska 
fordon tillförs, tex Taxibokning, Kollektivtrafikbokning, Samåkning, Närtrafik, 
Grannbilen, Byatorget med flera Uppskalningskostnaden för att etablera dessa på fler 
orter i en region är väldigt liten. Förutom en ökning av användarsupportfrågor och 
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fler fakturor att skicka ut, så kan en sådan digital infrastruktur skalas upp till 
hundratals orter utan att kostnaderna signifikant ökar. Detta ger en möjlighet att 
tillhandahålla en regional (eller multi-regional, multi-kommunal) plattform som en 
bas-tjänst vid sidan, och kompletterande, det uppdrag som idag finns för linjebunden 
kollektivtrafik. Endast tjänster som kräver nya lokala transportresurser (tex 
Byabussen, Cykelpool) genererar linjära ekonomiska konsekvenser i takt med en 
expansion. I KomILand-projektet har det därför också tagits fram modeller för lokal 
finansiering av ”plus-tjänster”. Detta utesluter inte att det skulle finnas skäl att på 
regional eller kommunal nivå, finansiera eller del-finansiera även denna typ av 
tjänster. 

Vad bör ingå i en KomILand-plattform? 

Innan man går in på utvärderingsaspekter och funktionskrav bör man fundera på vad 
det är man behöver hjälp med och vilken roll som teknikleverantören ska ha. Är det 
en ren teknisk leverantör som driftar och förvaltar ett system eller är det mer av en 
partner i affärsmodellen som också tar ansvar för design av tjänst, idégenerering och 
utveckling av nya funktioner, proaktiv integrering av nya mobilitetstjänster, etc.? En 
annan frågeställning på samma tema är om man vill köpa en färdig och kanske mer 
oflexibel lösning, men därmed också dela på utvecklingskostnader med andra kunder 
eller om man vill ha en mer ofärdig och flexibel lösning men där man med stor 
sannolikhet får bekosta mer utav utvecklingskostnaden själv.  

För teknikleverantörerna kan man dela upp kostnadsbilden på följande delar: 

• Utveckling av grundfunktionalitet; är förmodligen redan på plats och priset 
för denna del ska täcka historiska och framtida utvecklingskostnader. 

• Drift av systemet; säkerställa att systemet är up and running, fixa eventuella 
buggar och säkerställa relevant säkerhetsnivå. Relativt lätt att förutspå och 
skillnaden är förmodligen inte så stor mellan olika leverantörer.  

• Utveckling av nya funktionalitet; kan både vara specifik för en kund eller 
geografiskt område men är oftast funktionalitet som flera kunder 
efterfrågar och därmed kan dela på kostnaden för. Svår att uppskatta i 
förväg men kan även prissättas per timme.  

• Sätta upp tjänsten i nytt område; En relativt stor kostnad beroende på vilka 
andra liknande implementationer man gjort. Har man exempelvis i Sverige 
implementerat kollektivtrafiken enligt BoB-standarden, gjort en integration 
till Bank-id och relevanta betallösningar så har man goda 
grundförutsättningar.  

• Nya integrationer med mobilitetstjänster; en osäker kostnad som är helt 
beroende på komplexiteten i tjänsten som ska integreras och hur förberedd 
mobilitetsaktören är för externa integrationer (färdiga API:er, kunskap och 
erfarenhet). Denna kostnad behöver inte nödvändigtvis betalas av 
huvudmannen. 

• Teknisk support och efterlevnad av avtalad servicenivå - SLA (kan även 
ligga inom drift);  

Teknisk funktionalitet 

I detta avsnitt beskriver vi översiktligt den (system-)funktionalitet vi identifierat som 
nödvändig för att tillhandahålla en KomILand-tjänst. Denna översikt kan fungera 
som underlag för ett upphandlingsarbete, men skall inte ses som en färdig teknisk 
specifikation. Vi har delat upp funktionskraven i Användarcentrerad funktionalitet 
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och Back-end funktionalitet. I praktiken är uppdelningen inte lika lätt och det behövs 
back-end funktionalitet även för de användarcentrerade elementen.  

Användarcentrerad funktionalitet Back-end funktionalitet 

Mobilapp Betallösning 

On-boarding/ Registrering för 
tjänst 

Pris och kampanjhanterare 

Mina sidor Hantering och fördelning av intäkter 

Kundsupport Kund och lojalitetsmodul 

Resesök- /reseplanerare Integrationer med mobilitetstjänster 

 

Användarcentrerad funktionalitet 

Mobilapp (App)  

Begreppet ”App” används för att beskriva en sammanhållen 
funktionalitet eller program som kan installeras på någon form av 
Smartphone, tex IOS- eller Androidbaserad. Vilka plattformar som 
skall stödjas är ett viktigt designbeslut, då detta potentiellt kan 
utesluta användare från tjänsten. Om en app idag stödjer både IOS 
och Android, täcker 84% av Sveriges befolkning. 3% använder 
annan plattform och 11% har inte tillgång till smartphone. 
((internetstiftelsen, 2018). i KomILand-projektet har frågan om 
tjänster för de som inte har smartphone flitigt diskuterats, men då 
flera av tjänsterna förväntas konsumeras när användaren är mobil, 
har detta inte prioriterats. För den äldsta befolkningen, 76+, där 
andelen smartphoneanvändare är så låg som 38%, tillhandahåller 
samhället ofta kompletterande tjänster såsom färdtjänst, som KomILand inte har 
haft avsikt att täcka. Det finns säkerligen en användarbas bland dessa som inte har 
smartphone, men är friska och pigga och inte har tillgång till färdtjänst. För denna 
användargrupp kan man överväga att webbaserat gränssnitt för delar av 
funktionaliteteten (tex Byatorget, Rundan, Närtrafik), medan Kollektivtrafik, 
Cykelpool, Grannbilen, Samåkningen till exempel förutsätter mobil tillgång till 
tjänsten. 

Målbilden för de flesta app-utvecklare oavsett bransch eller typ av tjänst strävar efter 
att appen ska vara enkel och intuitiv att använda, den ska i möjligast mån vara 
anpassad efter personliga behov där man ser och får till sig den information som är 
relevant för varje användare i olika situationer. Kunden ska ha enkel tillgång till 
support och man ska känna sig trygg med information man lämnar eller undersidor 
man besöker. Det finns lika många sätt att konstruera appar, som det finns appar i 
världen, men det finns också ett enkelt sätt att kravställa vad kunderna upplever 
baserat på ex. rating i appstore.  

I KomILand projektet har vi ”brandat” en egen app, dvs färger, loggor och vissa 
element är anpassad utifrån de lokala förutsättningarna, men det är byggt på en 
standardiserad design. Man bör fundera på vilken frihetsgrad man vill ha i sitt 
grafiska uttryck och design. Generellt blir det är dyrare lösning desto mer man vill 
anpassa – färg, loggor och viss form är relativt enkelt, medan att ändra logik och 
flöde är mer komplext.  
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On-boarding (registreringsprocessen för nya användare). 

Med begreppet on-boarding menar vi här användarregistreringen och processen för 
att få tillgång till samtliga mobilitetstjänster på plattformen. Det är centralt att detta 
är en smidig process för att kunder inte ska tappa intresset redan innan de börjat 
använda tjänsterna. Detta ställer krav på att plattformsintegration mot inkluderade 
tjänster även inkluderar användarregistreringen eller åtminstone samlar in de 
uppgifter som behövs för att kunna nyttja respektive mobilitetstjänst, så att använder 
upplever det som en ”single sign on”. Tjänster såsom bilpool kan tex innefatta behov 
att inkludera körkortsbild, betalningsfunktioner kan kräva kreditprövningar och 
användarvillkor för helheten och delarna, samt och GDPR-villkor behöver adresseras 
tydligt. I denna del kan man ställa krav på olika grad av autentisering, från enkel SMS 
autentisering till Bank-id integration.  

Erfarenheter visar att det är bra att även backoffice-funktion (gränssnitt för t.ex. 
KomILand-konsulent), också kan se status i on-boardingprocessen. 

Funktionen designas med fördel i form av en ”intresseanmälan/invite-funktion”, om 
användarbasen skall kunna begränsas (tex endas boende i visst område får tillhöra 
viss KomILand-ort). 

”Mina sidor” 

Ofta har denna typ av appar en grundfunktionalitet för att administrera sitt eget 
konto, se historik och ta del av de villkor och avtal man ingått. Denna del bör 
innefatta tex personuppgifter, använda tjänster (saldon), fakturor med mera. Man 
kan också ställa krav på möjligheten att justera vissa personliga preferenser i appen 
eller ändra/lägga till favoritplatser, mm. 

Användarsupport 

En funktion för att, i appen, registrera och följa upp supportärenden är att föredra. 
Man bör definiera vilken typ av support som ska erbjudas - FAQ, chatbot, mail, 
personlig chat, telefon, etc. Viktigt att användaren kan anmäla ett problem just då det 
händer, då användaren ofta behöver stöd direkt under pågående resa. 
Supportfunktioner i appen bör kompletteras med supportstöd (bemannad) av 
plattformsleverantören (se övriga tjänster). Då utvärderingsmomentet i KomILand 
2.0 blev väldigt begränsat på grund av COVID, har denna utvärderingen inte kunnat 
genomföras. 

Resesök/reseplanerare 

I KomILand-appen har det inte funnits någon central funktionalitet kring resesök 
eller reseplanerare, annat än för vissa enskilda tjänster i samband med bokning. 
Projektet har inte kunnat identifiera om det är ett tydligt behov att via en vy kunna se 
olika resealternativ eller om kunden först vill bestämma transportslag för att sen göra 
en sökning. Om man vill undersöka möjligheten som plattformsleverantören har kan 
man bryta ner frågeställningen i: 

• Möjlighet att centralt se de olika transportalternativen i ett samlat gränssnitt 
och eventuellt i en kartvy. 

• Möjlighet att se multimodala resekedjor med bytespunkter. 
• Möjlighet att filtrera och eller sortera alternativen ex. vad gäller tid, pris, antal 

byten. 
• Möjlighet att få hjälp till närmaste upphämtningsplats, se närmaste avgång 

(kollektivtrafiken), se tillgänglighet på cyklar, etc. 
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• Möjlighet till realtidsinformation om tillgänglighet till fordon, när 
taxin/bussen kommer, eventuell störningsinformation eller avvikelser från 
beställd resa. Detta kan ske både genom pushmeddelande och att man själv 
söker upp informationen i appen. 

Plattform ”Back-Office” 

Betalningstjänster (fakturering, kortbetalning) 

I de användardialoger som genomförts i projektet framkom det att en samlad faktura 
för alla tjänster var det som efterfrågades av de flesta användarna. Kompletterande 
betalningsfunktion för enstaka tjänster med kortbetalning uppfattades som positivt. 
Plattformsleverantören behöver ansluta sig till en Payments Service Provider (PSP) 
som ofta har andra betaltjänster såsom Swish, Paypal, Klarna etc. som standardutbud 
utan tillkommande kostnad, men man bör värdera vilka betaltjänster man vill ha 
tillgängliga då prismodellen och de faktiska transaktionskostnaderna skiljer sig åt. 
Exempelvis är Swish en populär betaltjänst men med relativt hög 
transaktionskostnad vid låga transaktionsbelopp.  

 
Hantering av lokala prismodeller för tjänsterna 

En av principerna som identifierades i förstudien KomILand var involvering av den 
lokala samhällsföreningen (Byalaget) i tjänstedesignen. Principen kan också 
appliceras (även om den inte reellt har testats i projektet) på till exempel prissättning. 
Är det kommersiella mobilitetstjänster som är inkluderade i KomILand, kan byalaget 
kanske inte påverka prissättning eller intäktsdelning, men i andra tjänster kan man 
det. Vad skall en samåkningsresa kosta? Hur mycket skall gå till föraren, skall viss del 
gå till en lokal förening eller ett lokalt ändamål? Skall samåkningen vara ”fri”?  

Med lokala fordonspooler som helt eller delvis bekostas av användarna, har man ju 
full rådighet över prisbilden. 

Plattformen bör därför ha funktionalitet att beskriva och exekvera delning av intäkter 
från mobilitetstjänsterna. 

Betalning

1. Betala direkt vid köp eller e�er 
varje resa

2. Få fakturor från de resetjänster som 
man ny�jat

3. Få en samlingsfaktura varje månad 
från de resor man ny�jat

4. Både direktbetalning och faktura

1. Betalkortkort (ex. Visa)
2. Swish
3. Klarna

Idé: vid Samåkning eller 
då man lånar grannens 
bil, har man möjlighet 

a� skänka pengarna �ll  
välgörande och lokala 

ändamål
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Pris- och kampanjhanterare 

Plattformen ska kunna hantera olika prismodeller och villkor. Exempelvis ska den 
kunna hantera fasta och rörliga priser, förbetalning (ex. köp av en 
kollektivtrafikbiljett) eller betalning efter resa (hyrbil eller taxi). Den ska också kunna 
hantera ändringar och avbokade/avbrutna resor. Plattformen bör också kunna 
hantera påslag på mobilitetstjänsternas priser och med fördel olika 
kampanjprissättningar. I ett senare skede kan man också tänka sig möjligheten till att 
paketera olika mobilitetstjänster och ge ett samlat pris.  

Hantering och fördelning av intäkter 

Plattformen behöver ha funktionalitet för att så automatiserat som möjligt hantera 
pengaflöden från betalning från användaren till ersättning till 
mobilitetstjänsteleverantören, samt eventuell ersättning till tjänsteägaren. Detta kan 
se olika ut beroende på hur integrerad mobilitetstjänsten är. I fallet där användaren 
länkas vidare och betalning sker direkt hos mobilitetstjänsteleverantören är det 
relativt enkelt, förutsatt att ingen ersättning utgår till tjänsteägaren. I fallet där 
användaren betalar direkt i appen exempelvis via kort så kan intäkterna för resan 
fördelas direkt till en eller mellan flera mobilitetstjänsteleverantörer från PSP 
lösningen, där också eventuella mellanhavanden kan hanteras. I fallet där 
användaren får betala via en samlingsfaktura behöver betalning från användaren till 
betalning till mobilitetstjänsteleverantören hanteras och redovisas för ingående 
parter. 

Summa summarum så behöver plattformen ta höjd för olika prismodeller, 
betalningslösningar och affärsmodeller så att intäktsflödena så automatiserat som 
möjligt kan hanteras och redovisas löpande. 

Kund- och lojalitetsmodul (CRM modul)  

Plattformen kan till exempel också ha funktionalitet kring att ha koll på 
kunderna/användarna, kommunicera med dem via appen eller mail och SMS, skapa 
kampanjer (rabatter, prova på erbjudanden, dela en biljett till en vän, etc.) och 
analysera data eller exportera data för extern analys, är viktig funktionalitet att ha 
förutsättningar för back-end. 

Partnerintegration (3:e parts mobilitetstjänster) 
En väsentlig del av KomILand-principerna är att tjänsten skall vara öppen för nya 
mobilitetstjänster att ansluta sig till plattformen (och på så sätt få möjlighet att 
exponera sin tjänst mot en marknad) på ett enkelt sätt. I KomILand-scenariot 
upphandlar alltså inte det offentliga själva mobilitetstjänsterna, utan endast 
”förmedlingsplattformen). En förutsättning för en kostnadseffektiv drift av 
KomILand är att det är relativt enkelt och kostnadseffektivt för nya mobilitetstjänster 
att ansluta sig. Kostnader för integration av en ny tjänsteleverantör förväntas (på 
sikt) ligga hos tjänsteleverantören, förutom kostnader för de anpassningar av 
plattformen som kommer tjänsten till gagn. Detta förutsätter i sig ett tydligt och 
enkelt gränssnitt för tjänsteintegration. Grundfunktionalitet i integration av 
mobilitetstjänster, oavsett vilka de är, kan sägas vara Planera/Hitta/Boka/Betala. En 
leverantör av plattform bör visa på att dessa grundfunktionaliteter finns för alla (de 
som är relevanta) tjänsteslag. Utöver detta har vissa mobilitetstjänster ytterligare 
funktionalitet som måste byggas in i en integration tex ”Låsa upp (fordonspooler)”; 
Förarstöd (samåkning). Denna typ av funktionalitet kan också integreras med t.ex. 
djuplänkning eller integration av mobiltjänsteleverantörens utvecklarintegration 
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(SDK). Pragmatiska synsätt bör tillämpas här så att komplexiteten i plattformen inte 
blir för stor. 

Notera också diskussionen av integration i on-boardingavsnittet ovan. 

Värt att notera är också att tanken med en öppen plattform för samlade 
mobilitetstjänster på landsbygder är väldigt ny, och att därför kan huvudmannen för 
plattformen behöva stimulera och kanske till och med finansiera 
tjänsteleverantörernas anslutningar till plattformsekosystemet.  

Kollektivtrafik (BoB) 

Integration av kollektivtrafiken i plattformen är en grundläggande byggsten för 
KomILand. Här finns det dock inte utmaningen med nya 
mobilitetstjänsteleverantörer som vill ansluta till plattformen, utan denna integration 
kan inkluderas i en upphandling av plattformen, dvs att förutsättningarna för 
integration av kollektivtrafiken enligt BoB standarden skall finnas. Utgångspunkten 
bör vara att digitala biljetter till kollektivtrafiken skall kunna sökas, köpas, viseras 
och betalas (tex med faktura eller direktbetalning) i appen/tjänsten. Inte bara 
enkelbiljetter utan målbilden är hela utbudet inklusive så kallade flexibiljetter 
(bundlade erbjudanden om ett antal resor). Här har ju upphandlande 
myndighet/region möjlighet att i upphandlingen sätta ambitionsnivån. Integration 
bör ske med aktuella standarder för biljetter i kollektivtrafiken (för närvarande BoB-
standarden). Hänsyn bör också tas till den utveckling mot nationellt biljettsystem 
som förväntas införas under 2022. Notera att långtifrån alla RKM har idag utvecklat 
möjligheten att integrera tredjeparter mot försäljning av digitala biljetter, men detta 
kommer troligtvis bli möjligt i och med införandet av ett nationellt biljettsystem. 

Närtrafik 

För landsbygdstrafik har i stort sett samtliga regioner utvecklat någon form av 
närtrafik (ref Rapporten Sveriges hemligaste kollektivtrafik, SKT). Dock har inte alla 
regioner utvecklat och driftsatt ett digitalt gränssnitt till denna, vilket är en 
förutsättning för integration till KomILand. En del av implementering av ett 
”KomIland-system” bör därmed vara utveckling av en sådan integrationsmöjlighet 
och att inkludera denna viktiga pusselbit i mobilitetstjänstemenyn i KomILand-
systemet. 

Fjärrtrafik (eller nationellt kollektivtrafiksutbud) 

En möjlig tjänst att integrera som också kan inkluderas i en upphandling av 
plattformen (då det inte heller finns fler leverantörer av den) är fjärrtrafik genom 
Resplus-utbudet. Genom att integrera Tågplus (genom Samtrafiken) får appen också 
tillgång till hela Sveriges kollektivtrafikutbud med fakturering genom plattformen. 
Detta ger tjänsten en väldigt stor räckvidd till liten insats även om allt produktutbud 
(hållplatser eller biljettprodukter) inte finns med i Resplussamarbetet. 

Taxi 

Plattformen bör integreras med de lokala taxiutbud som finns på aktuella orter eller 
någon av de samlingstjänster för taxibokning som finns på marknaden. (I projektet 
integrerades Taxibokningen.se). Dessa är lättintegrerade genom väl definierade 
API:er och standardavtal och kostnaderna ligger redan på åkerierna i existerande 
affärsmodell. Plattformen måste dock vara öppen för ytterligare taxi-
sammanslutningar som vill integrera mot KomILand. Plattformen bör då kunna 
hantera multipla taxikanaler på ett enkelt och integrerat sätt. 
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Tjänster för tillgång till bil  

Tjänster för tillgång till bil, oavsett om det är privatbilsdelningstjänst (Grannbilen) 
eller kommersiell hyr- eller bilpoolstjänst (t.ex. Byabussen) så är dessa ofta 
förknippade med ytterligare integrationsbehov, förutom de grundläggande (ovan). 
Detta kan ha att göra med körkortskrav för registrering, skaderapportering, 
upplåsning och stängning. Dessa frågor kan vara svårt att skapa generella API 
(integrationsmallar) för. Ett alternativ kan därför vara att de grundläggande 
tjänsterna integreras med appen, men att de mer komplexa länkar man till 
leverantörens app (kräver att leverantörens app är installerad på samma telefon). Att 
hitta standardiserade processer med bilpoolsleverantörer bör dock eftersträvas. 

Integrationsmotor eller ”Integrationsmallar” för nya 
mobilitetstjänsteleverantörer 

Plattformsleverantören förväntas ha en standardiserad modell för integration av 
tjänster av samma slag. Detta möjliggör att nya tjänsteleverantörer kan enklare 
integrera i plattformen. Plattformsleverantöre bör dock kunna erbjuda en avgränsad 
och väldefinierad tjänst med stöd under integrationsarbetet. Huruvida denna kostnad 
skall belasta leverantören eller plattformens beställare, kommer bero på plattformens 
attraktivitet bland tjänsteleverantörer. Med plattformen driftsatt på många orter i en 
region kommer intresset och viljan att själv ta egna kostnader för integration att öka. 
I en uppstartsfas, kan denna kostnad behöva tas av uppdragsgivaren. 

Användargränssnitt för ”Byalaget” 

Det finns behov av funktionalitet som kan ses som sekundära, men ändå kan öka 
upplevelsen av KomILand från samhällsföreningens perspektiv. Denna består ofta av 
privatpersoner som av ideella krafter engagerar sig i ortens utveckling. Ett bra stöd 
för dessa att få överblick över sitt engagemang i KomILand-plattformen kommer öka 
förutsättningarna för en bra implementation. 

Konfiguration av ”tjänstemenyn” för ”vår ort”. I ett scenario där det finns många 
mobilitetstjänster att tillgå, och dessutom flera leverantörer av samma typ av tjänst 
(tex flera samåkningsfunktioner), skall en ort själva kunna definiera vilka tjänster 
som skall vara tillgängliga i ”deras app”. Detta skapar en marknad för 
tjänsteleverantörer, men också en konkurrens som ger incitament för förbättringar 
och hög service. Denna konfiguration behöver inte vara ett grafiskt gränssnitt, men 
plattformsleverantören behöver visa på ett enkelt sätt att tillsammans med byalaget 
konfigurera ortens utbud. 

”Dashboard” för byalaget att se statistik över användning, intäktsfördelning. 
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Vad bör ingå i en KomILand-plattform (tillhörande tjänster) 
KomILand-plattformen är i en vidare bemärkelse inte endast en teknisk plattform. 
Det krävs också tillhörande tjänster som måste ingå i upphandlingen av plattformen. 
Här kommer man dock in på gränsdragningar om vad som skall ligga hos 
plattformsleverantören och vad andra organisationer kan (tex regionen) kan 
tillhandahålla. En analys av organisering och förmågor hos den upphandlande 
organisationen bör därför föregå en upphandling. 

Drift av teknisk plattform 

Att plattformen måste driftas rent tekniskt kan ses som en självklarhet, men man 
måste ändå precisera en del frågeställningar i en upphandling. Några av dessa 
frågeställningar kan vara: 

• Tillgänglighet (SLA) för plattformen och supporttjänster. Vad är rimliga krav 
på upp-tid för ett sådant system? Kan användarna tåla 3 timmars nedtid på en 
månad (motsvarar 99% tillgänglighet)? 

• Geografiska krav för hosting av systemet kan vara en frågeställning som måste 
definieras. Det kommer troligtvis inte ligga information från den 
upphandlande organisationen i systemet, men väl persondata från 
användarna. Finns det problem i att detta ”Hostas” utomlands? 

• GDPR; Tjänsten bör utformas så att användarna själva ger GDPR-rättigheter 
till plattformsleverantören. Upphandlande organisation bör därigenom inte 
vara personuppgiftshållare. Frågeställningen bör dock genomlysas. Om 
plattformsleverantören upphandlar lagringstjänster, behövs då upprättas ett 
personuppgiftsbiträdesavtal? Denna juridiska fråga har INTE utretts i 
projektet. 

Data management 

Data management är ett brett begrepp, men i upphandling av en plattform behöver 
man ställa krav på att systemet är GDPR complient och att rätt person eller företag 
kommer åt rätt data. Man bör säkerställa att det finns backup-system i erforderliga 
delar och att systemet inte kan ”hackas” eller kommas åt av obehöriga, samt att det 
finns funktionalitet för att upptäcka bedrägerier på eller andra sättet.  

Användarsupport 

Plattformsleverantören skall kunna erbjuda användarsupport på appen och de 
stödtjänster som finns runt omkring (tex fakturering). Denne kan dock inte förväntas 
lämna support på de ingående (plattformsexterna) mobilitetstjänster. Däremot bör 
leverantören i 1:st line support kunna visa på hur användaren sömlöst kan slussas 
vidare till rätt support, 2:nd line support (till exempel bilpool, kollektivtrafikens 
kundtjänst etc.).  

Fakturering 

Plattformsleverantören måste kunna erbjuda fakturering av tjänsterna (en faktura för 
alla tjänster). Vissa tjänster kan för närvarande av legala eller regelverksskäl inte 
faktureras av plattformsleverantören (t.ex. Grannbilen, hyra av grannens bil, där 
försäkringsbolagen förutsätter att hyresförmedlaren också fakturerar premie för 
detta). Skälet till att det är viktigt med faktureringstjänsten från 
plattformsleverantören är en bedömning att det finns svårigheter för t.ex. en region, 
att fakturera för tredjepartstjänster från privata leverantörer. Det finns behov att 
vidare undersöka de juridiska ramarna för detta. 
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Stöd till mobilitetstjänsteleverantörer för integration till plattformen 

Då KomILand-plattformen är tänkt att vara en ”öppen plattform” där 
mobilitetstjänsteleverantörer kan tillgängliggöra sin tjänst för orter att använda den, 
är stödet till dessa viktigt. Detta kan utformas som ett grafiskt gränssnitt för 
mobilitetsleverantören, eller som rapportering som genomförs av 
plattformsleverantören. En sådan rapportering bör innefatta spridning av tjänster 
(vilka orter använder min mobilitetstjänst), användning (i vilken utsträckning 
används tjänsten), intäkter, supportfrågor. 
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Hur påverkar en global pandemi ett mobilitetsprojekt som 
KomILand, och vilka lärdomar har fördjupats som ett resultat av 
det? 
I Nehemjas bok i gamla testamentet beskriver Nehemja en utmanande situation då 
Israels folk är under attack och man skall bygga upp Jerusalems försvarsmurar: 
”Arbetet är stort och omfattande, och vi är utspridda längs hela muren, långt ifrån 
varandra”. 

Detta kan sägas vara en god beskrivning av hur läget för KomILand, och andra 
projekt vi talar med. Upplevelsen är att vi hamnar ”långt ifrån varandra” under 
pandemin.  

Man kan enkelt konstatera självklara saker som att ett projekt som bygger på att dela 
resurser, till exempel genom att samåka, inte har förutsättningar att lyckas då det är 
fullt med restriktioner vad gäller att ens träffa andra människor. Mycket riktigt 
konstaterar följeforskarna i KomILand att människor i våra tre orter pekar på 
pandemin som en tydlig orsak till att de inte använder de tjänster som KomILand 
trots allt erbjuder. 

I KomILand finns en ansats kring mobilisering som i hög grad bygger på närvaro och 
relationsskapande genom närvaro. KomILand-konsulenten var tänkt att finnas på 
plats i orterna på olika sätt, och delta i lokala aktiviteter. Vi har skämtsamt talat om 
att lokal mobilisering sker med smörgåstårta, projektet deltar i lokala aktiviteter och 
bjuder på fika. Under pandemin har det inte funnits några lokala aktiviteter att delta 
i. 

Vidare så noterar vi i projektet att både vi själva och de lokala aktörerna är delvis 
”stukade” av pandemin. De platser som är utvalda valdes bland annat ut för att det 
finns ett starkt socialt kapital, och därmed bedömdes också kapaciteten för lokal 
mobilisering att vara god. Kickoffer för alla tre orter var planerade till mars 2020, 
men de fick förstås ställas in på grund av den begynnande pandemin. Sedan dess kan 
man, förenklat, säga att inga lokala aktiviteter funnits i någon av våra orter. 

Relationerna mellan orterna och projektet har kommit att bli helt annorlunda än det 
var tänkt, och de tankar om samskapande utveckling av tjänsterna, utveckling av dem 
med mera har ju helt enkelt inte blivit av i den omfattning som tänkts. 

Under projektet har ett antal digitala aktiviteter med olika inriktning genomförts, till 
exempel dialogmöten om tjänsterna, instruktioner för hur de används med mera. Det 
är dock tydligt att dessa aktiviteter inte har skapat den närhet mellan projektet och 
platserna som vi hade önskat, och som hade behövts för att samskapa utveckling. 

Ytterligare en aspekt av pandemin som kraftigt påverkat KomILand är att det 
förflyter lång tid mellan de olika stegen i projektet, till exempel mellan lokala möten 
där mobilitetsbehov kartlagts och tjänstehypoteser validerats å ena sidan och 
lanseringen av tjänsterna å den andra. Det är tydligt att det är svårt att hålla intresset 
uppe över längre tid. Detta bekräftas också i samtal med de lokala företrädarna inför 
den förlängning som planeras. Svårigheter med utvecklingen av den tekniska 
plattformen har också skapat utmaningar med mobilisering och att hålla intresset 
uppe. 

En annan reflektion kring KomILands utgångspunkter, som också lyfts av företrädare 
för de lokala sammanhangen, är att människor är upptagna och har svårt att lägga tid 
på medborgardriven innovation. Man förväntar sig att offentlig sektor, något 
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tillspetsat, skall erbjuda lösningar som passar utan att ha tid att medverka i 
utvecklingen av dem eller för den delen medverka i driften av dem. Detta är något 
som sannolikt kommer att vara en utmaning i alla projekt eller insatser som bygger 
på lokal mobilisering, medborgardriven innovation eller medborgardialog.  
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Hur gör man KomILand? 
Mycket om utgångspunkter och innehåll med mera är redan sagt i denna rapport. 
Men handen på hjärtat, hur gör man egentligen KomILand? 

Här presenteras några av de centrala temana och lärdomarna i arbetet med att skapa 
och lansera KomILand i syfte att ge viss ledning till de som vill göra något liknande. 

KomILand är förvisso just nu ett projekt, och det är heller ingen produkt. Det 
beskriver snarare ett antal principer för hur kombinerad mobilitet kan erbjudas för 
boende i landsbygder. Dessa principer har vi försökt validera i KomILand 2.0, men 
där pandemin gjort det svårt att få en verklig utvärdering av dem. 

Dessa principer kan sammanfattas så här: 

• Offentligt finansierad digital infrastruktur för delad mobilitet - 
Genom att det offentliga tillhandahåller en digital infrastruktur för att göra 
mobilitetstjänster synliga för landsbygder, men också för 
mobilitetstjänsteleverantörer att lättare hitta användare, ökar man möjligheter 
för hållbara mobilitetstjänster att ersätta resor med den egna bilen i 
landsbygder. 

• Brukaren betalar - Kostnader för infrastrukturen bekostas av det offentliga, 
men kostnader för konsumtion av mobiliteten i sig, skall bäras av den som 
reser. 

• KomILand på rätt ställe - KomILand passar bäst i geografier som möter en 
viss uppsättning kriterier (se nedan). 

• Lokalt engagemang och ägarskap - KomILand bygger på att tjänsten är 
“vår tjänst” och att det finns en lokal “mottagare” av tjänsten 
(samhällsförening, byalag) som fattar beslut om etablering i just denna orten, 
marknadsför och rekryterar med mera. 

• Plattform för att engagera moblitetstjänsteleverantörer - Genom att 
mobilitetstjänsteleverantörer (av tjänster som skall ingå) får en kanal att nå 
många användare, kan dessa uppleva landsbygder som en möjlig marknad (då 
vi fann att leverantörer av “ny mobilitet” idag inte ser landsbygder som 
marknad på grund av för gles användarbas). 

• Konsulenten som brygga – KomILand-konsultenten är en roll som ingår i 
infrastrukturen, och fungerar som en länk mellan byalagen, 
plattformsoperatören och mobilitetstjänsteleverantörerna. 

För vem finns KomILand, och varför? 

Bakgrunden till förstudieprojektet KomILand 1.0 var att det fanns ett intresse från 
politik och offentlig sektor att anpassa frågan om Kombinerad Mobilitet/MaaS till 
landsbygder. I förstudien identifierades ett antal utmaningar och förmodade skäl till 
varför denna typ av tjänster inte är så vanliga i landsbygder vid sidan om pilotprojekt 
och försök: 

• Boende på landsbygder har anpassat sig till att det finns ett litet utbud av 
kollektivtrafik. Innehav av bil per hushåll är t.ex. 465 per tusen invånare i hela 
Västra Götaland jämfört med 338 per tusen invånare i Göteborgs stad. “Vi har 
fått det bättre nuförtiden, och har råd att ha två bilar i hushållet” 

• De kommersiella aktörer som idag erbjuder mobilitettjänster till 
privatpersoner (bilpooler, cykelpooler, fordonsdelning etc.) ser inte 
landsbygder som deras marknad. Glest kundunderlag innebär större insatser 
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per för att rekrytera kunder jämfört med storstäderna. Fordonsresurser får 
högre nyttjandegrad där det är en högre befolkningsdensitet. 

• Mobilitetesjänsteleverantörer som fokuserar på landsbygd (t.ex. vissa 
samåkningstjänster) har svårigheter att bära utveckling, support mm baserat 
på lågt kundunderlag. 

KomILand är tänkt att skapa ett enklare sätt för boende i landsbygder att hitta, boka 
och betala dessa tjänster. 

KomILand är också tänkt att underlätta för mobilitetstjänsteleverantörer att etablera 
sig på landsbygder, då det är ett byalag med för dialog med, och dessa mobiliserar 
användare på “orten”. 

KomILand är också tänkt att vara ett verktyg till i regionernas mobilitetsarbete, som 
kan öka (upplevd) tillgänglighet där det inte av ekonomiska skäl går att utöka 
kollektivtrafiken i den omfattning som skulle behövas. 

Här passar KomILand 

I rapporten ”Kombinerade mobilitetstjänster på landsbygd och i mindre tätorter: 
resultat från förstudien KomILand”iii presenteras ett tentativt resonemang kring 
kriterier för att identifiera platser där lokal mobilisering kan lyckas. De bygger delvis 
på forskning av Cornelia Flora, de så kallade ”Community Capitals”iv samt på tidigare 
erfarenheter i mobilitetsprojekt. 

I rapporten skiljer man på kvantitativa kriterier som kan presenteras i GIS- och 
kartdata och kvalitativa kriterier som inte går att presentera som GIS- eller kartdata. 

De kvantitativa kriterierna som föreslås är: livsmedelsaffär, skola, analyser av 
pendling, lokalekonomisk analys (LEA), placering i LA-region och tillgänglighet till 
branschbredd, tillgänglighet till starka stråk för kollektivtrafik, demografi och täthet. 
De kvalitativa kriterier som föreslås är: lokalt engagemang och kapacitet för lokal 
utveckling, i enlighet med Community Capitals. 

Kommunerna i Skaraborg bjöds in till en träff där KomILand och inte minst 
kriterierna för urval av platser presenterades. Därefter skapade kommunerna 
nomineringar och ett urval gjordes. Nomineringarna är relativt övergripande 
utformade, och de nominerade platserna har inte kunnat bedömas på djupet. Detta 
berodde på flera faktorer som tidsbrist och bristande kapacitet hos kommunerna och 
i projektet. Fokus vid val av orterna låg på kapacitet för mobilisering, något som 
bedömdes från nomineringarna och genom intervjuer. 

Följande frågor användes som stöd när kommunerna nominerade platser inför 
KomILand 2.0: 

1. Beskriv, på några rader, översiktligt den ort ni nominerar och varför ni anser 
att det är en plats där kombinerade mobilitetstjänster har förutsättningar att 
lyckas väl? 

2. Vilken sorts samhällsservice finns på orten? (Affär, skola, äldreboende etc.) 
Vad saknas som ger upphov till mobilitetsbehov? 

3. Finns det inpendling till orten? Vilka är de största arbetsplatserna? Varifrån 
pendlar man? 

4. Hur sker utpendling, var arbetar de som bor på platsen? Åker de ”åt samma 
håll”? 

5. Var går man i skola i olika åldrar? Hur tar man sig dit? 
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6. Har ni gjort egna analyser av ortens förutsättningar? Inkludera slutsatserna av 
dem. 

7. Hur är kollektivtrafikförsörjningen, och inte minst: hur är kopplingen till 
kollektivtrafikens ”starka stråk”? (Se rapporten för en karta över dem.) 

8. Hur är demografin på orten? Hur stora är de grupper som kan antas ha 
mobilitetsbehov? 

9. Hur många bor på orten och i det omland som kan komma att beröras av 
utvecklingen? 

10. Hur ”tät” är orten? Här räcker det med allmänna resonemang, ingen 
kvantifiering behövs men gärna en enkel karta. 

11. Hur ser kapaciteten för lokal mobilisering ut? Vilka ”krafter” finns på platsen? 
(En stark samhällsförening, andra delar av ett fungerande civilsamhälle, 
specifika eldsjälar, lokala företag etc.) 

12. Vilken roll spelar kommunen för den lokala utvecklingen? Finns etablerade 
relationer till orten, finns det strukturer för medborgardialog, bygdepeng etc.? 

13. Finns det redan idag mobilitetstjänster etablerade på orten? Vilka är de? 

KomILand 2.0 har genomfört tester på så få platser att det inte går att validera 
kriterierna för urval. Detta är ett område för fortsatt utveckling, eftersom det är 
viktigt att kunna bedöma var det är värt att satsa de resurser som krävs för att få till 
stånd KomILand. 

Generöst och skalbart 

Utgångspunkten i KomILand har varit att hitta ett verktyg för mobilitet som inte har 
samma linjära kostnadsökning som traditionell kollektivtrafik har. Digitala tjänster 
är oftast väldigt skalbara där fler användare inte nödvändigtvis medför större 
kostnader, och därmed är det lättare att uppnå “yttäckning” i till exempel en region. 
Digitala tjänster flyttar däremot inga människor utan det måste också till fysiska 
transportresurser. Tanken i KomILand är att i så stor utsträckning nyttja redan 
existerande fordon och tjänster. Delningsekonomin blir därför ett verktyg vi försökt 
att använda oss av i KomILand-konceptet. Samåkning, Byatorget, Grannbilen är 
exempel på tjänster där grannar delar resurser och tjänster med varandra. I en 
framtida implementering kan leverantörer av samåkningstjänster, eller 
tjänstedelningsplattformar, anslutas till plattformen och därigenom nå en lokal 
marknad och användargrupp. Under KomILand 2.0 har dock tjänsterna som 
samåkning och byatorget utvecklats inom KomILand-plattformen. 
Bildelningstjänster (Peer-to-Peer) omfattar oftast även försäkrings- och 
kontrollfunktioner vilket gör att dessa bäst lämpar sig med integrerade tredje-parts 
tjänster, vilket vi gjort i KomILand 2.0. På detta sätt ger KomILand-principerna både 
skalbarhet i antal användare och orter, men också skalbarhet i nya tjänster som kan 
läggas till på en plattform. 

KomILand 2.0 förlängs då detta skrivs med 24 månader och utvidgas till några fler 
platser. Fokus i KomILand 3.0 ligger på att få många användare för att kunna 
bedöma hur användande av tjänsterna påverkar människor. 

 

Gör det tydligt och klart 

En viktig utgångspunkt för KomILand är att det behöver vara skalbart. Det ställer 
krav på ett lokalt ägarskap, och att det finns lokal kapacitet för att driva mobilisering, 
lösa viss ”infrastruktur” med mera. För att möjliggöra en utrullning på många orter 
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är det en förutsättning att det finns lokalt engagemang och kapacitet att lösa olika 
saker. 

Samarbetet med de lokala aktörerna på de platser där KomILand 2.0 drivs har byggt 
på en löpande dialog, och det visar sig under projektets gång att förväntningar på 
respektive roller skiljer sig åt, vilket får sägas vara en vanlig utmaning i all 
samverkan. Behovet av att skapa tydlighet har framförts både från projektet och de 
lokala aktörerna. Baserat på de lärdomar som gjorts har ett samverkansavtal 
utformats, som skall användas för att skapa tydlighet kring roller och ansvar. Ett 
inledande förslag utformades och presenterades för de lokala aktörerna som sedan 
har kommit med värdefulla synpunkter. 

Texten i avtalet, som den ser ut i skrivande stund, finns som en bilaga till vitboken. 
Texten kan komma att ändras litet men huvuddragen i samverkansavtalet är med: 

Gör det snabbt 

Pandemin har, vilket beskrivs på annan plats i vitboken, drabbat KomILand mycket 
hårt. 

Men även utan alla de förskjutningar som pandemin medförde finns det lärdomar att 
dra kring mobilisering och lansering. Eftersom KomILand 2.0 är ett 
innovationsprojekt fördes det under projektets första halvår, från hösten 2019 till och 
med den tänkta lanseringen under våren 2020, dialoger med människor på orterna 
där till exempel de tjänstehypoteser som formulerades under förstudien KomILand 
1.0 validerades, och tjänstedesignen för de tjänster som kom att ingå i plattformen 
utvecklades. Detta uppfattas av människorna på de tre platserna som en alltför 
utdragen process, och lärdomen är tydligt den att det vid kommande lanseringar 
behöver gå snabbare från mobilisering till lansering. Det är svårt att ”hålla ångan 
uppe” i lokalsamhällena, helt enkelt. 

Tyvärr kom ju pandemin, och en del utmaningar med utvecklingen av plattformen, 
att medföra att lanseringen försenades och att tjänsterna inte kom igång som de skall. 
När det gäller elcykelpoolen har det också funnits utmaningar för de lokala aktörerna 
att ordna plats för dem med mera, vilket också förlängt tiden mellan att en tjänst 
aviseras och när den lanseras. 

Om betydelsen av smörgåstårta 

Smörgåstårtan är här en metafor för hur viktigt det är med närvaro och deltagande i 
det lokala sammanhanget. Som det beskrivs ovan är just lokalt deltagande och 
engagemang en av hörnstolparna i konceptet. I KomILand 2.0 hade vi därför tidigt 
pratat om att vi skulle göra det till projektet signum att bjuda på smörgåstårta vid 
våra lokala evenemang. Under de inledande mobiliseringsmötena hade vi också lokalt 
producerad smörgåstårta som dragplåster - mer för att vi sa att vi uppskattade 
ortsbornas deltagande och att de var beredda att lägga egen tid för att hjälpa oss att 
utveckla tjänsterna i KomILand. 

Pandemin lade, vilket beskrivs nedan, hinder för många av våra planer på lokal 
förankring och närvaro, och detta har också visat sig vara en av de svåraste 
utmaningarna i projektet. 

Smörgåstårta, glass och ballonger, ansiktsmålning eller Roy och Roger som sjunger 
om den lokala macken – vilket verktyg som används är inte det viktiga, men vi tror 
att det behövs medvetna aktiviteter för att skapa det lokala engagemanget för just 
“vår app”, och även sätt att visa uppskattning för det lokala engagemanget. 
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Att driva innovationsprojekt i en föränderlig miljö 

KomILand-projektet syftar till en långsiktig förändring i hur vi ser på hur 
tillgänglighet och mobilitet skall faciliteras i landsbygder, men också frågan om hur 
långt det offentliga ansvaret sträcker sig i att anordna denna mobilitet. KomILand 
bygger mycket på modeller och angreppsätt som kommit ur begreppet Mobilitet-
som-tjänst – MaaS. I MaaS-konceptet spelar den digitala samlade tjänsten för hela 
mobilitetsbehovet en viktig roll. MaaS har utvecklats och prövats främst i stadsmiljö 
runt om i världen men inte ens i staden, där kundunderlaget kan förväntas vara 
tillräckligt, har inte roller, ansvar och affärsmodeller utkristalliserat sig ännu. En 
tydlig önskan från politiskt håll att MaaS också skulle göras tillgängligt i landsbygder 
resulterade genom regeringens samverkansprojekt för nästa generations resor och 
transporter i förstudien KomILand 1.0 och därefter med aktivt deltagande från Västra 
Götalandsregionen i KomILand 2.0. 

Projektets uppgift har därför varit att hitta modeller för hur landsbygdens 
bilberoende kan brytas, och möjliggöra för den som vill flytta dit att leva och bo, utan 
att vara beroende av en egen bil. 

Det enkla, men orealistiska, sättet hade naturligtvis varit att utöka kollektivtrafikens 
utbud så att det motsvara det som erbjuds boende i storstaden. Den hypotes som 
KomILand bygger på är istället att en samlad mobilitetstjänst som omfattar alla de 
verktyg som prövas och har prövats, i landsbygder, och att utbudet är lokalt anpassat, 
efterfrågat och förankrat – skall möjliggöra en sådan förflyttning. I ovanstående 
förutsätts också ett lokalt engagemang och ”ägarskap” till de tjänster som lanseras i 
just ”vår ort”. 

KomILand-projektet kan beskrivas som ett Living-lab för att utveckla dessa tjänster, 
samverkansformer och processer. Trots en pandemi som följt projektet, har 
interaktioner med ”bya-lagen” varit en hörnsten i metodiken. Initialt upplevdes det 
lokala engagemanget som stort, till och med överväldigande- och tjänstedesignen 
genomfördes väldigt mycket baserat på användardriven design. Flera tjänster, t.ex. 
byabussen, ”rundan”, byatorget och cykelpoolen har både initierats och 
designmässigt inspirerats från input från användarna på orterna. 

I Living-lab-metodologin ingår ett iterativt förfarande där tjänster som designas och 
utvecklas, därefter testas och sedan itereras vidare. På grund av begränsningar som 
uppkom genom pandemin, har detta iterativa moment inte kunnat genomföras som 
planerat. Ur ett tjänstemenyperspektiv, har det dock kunnat göras och flera tjänster 
har tillkommit baserat på önskemål från användarna. Den närvaro och nära 
interaktion som man ofta förknippar med denna metodik, har dock helt fått stå 
tillbaka. 

En lärdom från projektet är också vikten av att de deltagande användarna förstår och 
accepterar att de är med i ett innovationsprojekt. Tiden från en idé, t.ex. om en lokal 
elcykelpool på ett fokusgruppsmöte, till dess att cyklar står på plats med appstyrt 
nyckelskåp, stolpar att låsa fast cyklarna i och ett litet verktyg att höja och sänka 
sadeln kan vara flera månader. Om tjänsten uppfattas som en nyckelfärdig lösning 
som man ”beställt”, då kan reaktioner bli besvikelse istället för något positivt som 
kommer till orten. Användarna bör dock kunna uppfatta tjänsten som professionell, 
fungerande och ändamålsenlig. Utan dessa kvalitetskrav uppfyllda kan en bra idé om 
mobilitetstjänster på landsbygd väljas bort på grund av ett dåligt användargränssnitt. 
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Det viktiga perspektivet att ha med sig in i ett sådant här projekt, är att just resultatet 
inte går att förutsäga. Det måste finnas utrymme i både tidplan och budget att lösa 
utmaningar och möjligheter som dyker upp. Det går därför inte att i en projektplan 
”beställa” hur tjänsterna ser ut och vilka tjänster det i slutänden skall bli.  

Om strukturell robusthet 

Det har redan påpekats att kommersiella aktörer, helt naturligt, föredrar att erbjuda 
sina tjänster på platser där det finns många kunder som kan använda tjänsterna och 
därigenom öka användningsgraden för att på så sätt bära kostnader och generera 
vinst. I glesare geografier riskerar fasta kostnader, som för en teknisk plattform, att 
göra det olönsamt att erbjuda mobilitetstjänster eftersom de riskerar att behöva bäras 
av relativt sett få användare.  

Att skapa affärs- eller intäktsmodeller som skapa långsiktig hållbarhet är därför svårt. 
Att i stället se mobilitetstjänster som en vidgad verktygslåda för kollektivtrafiken kan 
skapa förutsättningar för finansiering av teknisk plattform med mera. Likaså krävs 
samverkan på djupet med kollektivtrafikens utförare. I KomILands fall har 
kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen stått bakom och finansierat 
projektet, och Västtrafik deltagit och öppnat för bland annat tredjepartsförsäljning av 
biljetter och bokning av anropsstyrd trafik. Detta skapar möjligheter för KomILand 
att bli en långsiktig del av kollektivtrafiken. 

Flera andra projekt i Sverige har inte haft möjligheten att ha med 
kollektivtrafikmyndighet eller länstrafik, och det minskar kraftigt deras möjligheter 
att bli långsiktigt hållbara.  

Om utmaningar med långsiktighet 

Alice i Underlandet träffar Chesirekatten, och frågar efter vägen: 

- Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? 
- Det beror på vart du vill komma, svarade katten. 
- Det spelar inte så stor roll…, sa Alice. 
- Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar, sa katten. 

- …så länge som jag kommer någonstans, fortsatte Alice. 
- Åh, det kommer du att göra, sa katten, bara du går tillräckligt långt. 

Den första delen av citatet, som beskriver at man behöver veta vart man vill för att 
finna vägen dit är ganska ofta citerad. Men den andra delen är också intressant. 
Håller man på tillräckligt länge så kommer man någonstans. Detta gäller självklart 
även för mobilitetsprojekt. Själva termen ”projekt”, som ju indikerar att en insats har 
ett slut, utgör en väldig begränsning för den som vill få människor att förändra sina 
beteenden, och till exempel inte skaffa en tredje bil när det äldsta barnet tar körkort. 
Ingen är beredd att investera i en förändring för en kort projektperiod. Samtidigt 
kommer ordet projekt från samma rot som projektion – och är en metod att måla upp 
en annorlunda framtid. 

Det har tydligt framgått i samtal med de lokala aktörerna att människor i landsbygder 
ofta har råd att ha bil(ar), och att det starkt påverkar utrymmet för, eller efterfrågan 
på, andra mobilitetstjänster. Den egna bilen har också väldigt goda prestanda när det 
kommer till att lösa de mobilitetsbehov som finns i människors liv. Den är 100% 
anropsstyrd, och kräver därför i princip ingen anpassning av det egna beteendet. Den 
är oftast den snabbaste lösningen, och den finns ofta på din garageuppfart så den är 
enkel att nå när den behövs. Man kan förvara saker i den, och relativt enkelt få med 
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sig till exempel matkassar eller en fåtölj man köpt på Blocket. Att utmana bilen är, 
som amerikanerna säger, en ”tall order” och det kräver lång tid och att de tjänster 
som erbjuds är relevanta och pålitliga. 

Det är också tydligt att det ställs höga krav på att tjänsterna löser verkliga lokala 
behov. Och de lokala behoven kommer att variera mellan platserna. I Timmersdala är 
det några kilometer till det starka stråket mellan Mariestad och Skövde där 
turtätheten är mycket god. Det är för långt att gå, och det saknas cykelbana. I de 
inledande dialogerna i Timmersdala lyftes matningen till Lövåsen fram gång på gång, 
men KomILand har egentligen ingen tjänst som på allvar löser detta högst verkliga 
mobilitetsbehov. 

I Lundsbrunn finns till exempel behovet av att kunna ta sig till den storleksmässigt 
helt dominerande gymnasieskolan i Västra Skaraborg, De la Gardie-gymnasiet, som 
ligger i Lidköping. Restiden med kollektivtrafik dit överstiger gott och väl en timme, 
medan det finns goda förbindelser till Skara och Katedralskolan.  

 
Tillgänglighet med kollektivtrafik från Lundsbrunn inom 44 minuter, från Mapnificent med data från Trafiklab. 

Matning till det starka stråket Götene-Lidköping hade kunnat vara en del av 
lösningen, men det kan inte KomILand erbjuda. 

Utan den blöta filt som pandemin lagt över KomILand kanske utveckling av de 
tjänster som finns hade kunnat bidra till lösningar i Timmersdala och Lundsbrunn, 
till exempel med hjälp av Byabussen. 
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Utvärdering av processen och tjänsternas funktion 
Två enkätundersökningar genomfördes i projektetv, en som skulle fungera som en 
för-enkät och en kort enkät alldeles i slutet av projektet. I för-enkäten, som 
besvarades av ett 50-tal personer som i huvudsak bodde i eller utanför Timmersdala, 
framkom att bilen var det dominerande färdsättet (80 procent reste med bil minst 3 
dagar per vecka). I viss utsträckning utnyttjades kollektivtrafiken: 30–40 procent 
använde den upp till 3 gånger per månad. Över lag var respondenterna mycket nöjda 
med sitt resande idag, vilket innebär att man i stor utsträckning kunde ta sig dit man 
önskar och leva det liv man eftersträvade. Förväntningarna på KomILand handlade 
ofta om att projektet skulle utveckla bygden och göra den mer tillgänglig, att 
miljöpåverkan av resorna skulle minska, utnyttjandet av byabussen skulle öka och att 
privatresorna med bil skulle bli färre. Dock var ungefär var femte person osäker på 
effekterna av KomILand.  

Ur den korta enkäten, som besvarades av ca 100 personer (nästan alla från 
Timmersdala), framkom att kännedomen om KomILand var god, men endast 7 
personer hade utnyttjat någon av tjänsterna. Vanligaste anledningen till att det inte 
hade skett, var pandemin (40 procent) följt av att resbehovet inte kan tillgodoses av 
KomILand (26 procent). I en normal situation, utan pandemi, svarade närmare 
hälften av respondenterna att det skulle vara mycket eller ganska troligt att 
Byatorget, dvs. möjligheten att hyra eller hyra ut sin släpkärra eller annat fordon 
av/till någon i byn, skulle utnyttjas. Av transporttjänsterna var det troligast att resor 
med Västtrafik och elcykel skulle ske samt att byabussen skulle användas i ett 
normalläge. Utöver enkäter har även intervjuer genomförts med invånare i de tre 
orterna avseende deras erfarenheter av att använda tjänsterna (se). 

Resultaten från intervjuer och enkäter riktade till de boende på de tre orterna, visade 
att den låga användningen av tjänsterna till stor del förklaras av att pandemin 
minskade behovet av att resa och viljan att dela fordon med andra. Många hade heller 
inget behov av tjänsterna i ett normalläge, utan pandemi. Mobilappen fungerade inte 
tillfredsställande för några av dem som har använt den och flera rapporterar även om 
problem med att registrera sig. Några av tjänsterna ansågs vara särskilt intressanta, 
som byabussen, hyra elcykel och delningstjänsten, medan inköp av 
kollektivtrafikbiljett via KomILands mobilapp inte var förmånligt, eftersom den inte 
gav samma rabatt som inköp via kollektivtrafikens ordinarie mobilapp. 
Utformningen av mobilappen, betalningslösningar och tjänster skulle kunna bli 
bättre genom dialog med användarna. Informanterna är positiva till idén med 
KomILand och det ligger i linje med miljömål att samåka och dela på resurser. 
KomILand upplevs också som mycket positivt för ortens utveckling och för 
privatekonomin; var fjärde förväntade sig att reskostnaderna skulle minska. 

I en processutvärdering samlades tankar och erfarenheter bland byalagen, 
tjänsteleverantörer och projektpartners av att driva KomILand som en samskapande 
process. De positiva erfarenheter som beskrivs är att det trots pandemin gick att 
utveckla projektet som på sikt kan möta de behov som inte kollektivtrafiken täcker. 
Intresset från kommuner och kommunalförbund har varit stort. Att utnyttja resurser 
tillsammans och dela transporter är nödvändigt. En av utmaningarna, förutom 
pandemin, har varit att komma i kontakt med potentiella användare och övertyga 
dem att delta; upprepat kampanjande är nödvändigt. Det svala intresset hos 
befolkningen antas bero på att varken tjänsteutbudet eller tekniken var speciellt 
imponerande ur ett användarperspektiv. Att testa ofärdiga tjänsteprototyper under 
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en begränsad tidsperiod anses inte vara tillräckligt attraktivt för medborgare med en 
eller fler bilar i hushållet. 

När det gäller rollen som personen eller organisationen har haft, försvårades den av 
en avsaknad av lokal förankring, avståndet till en av projektets parter, och att det har 
varit svårt att ha en tidplan. Vidare är det svårt att utifrån korta och begränsade 
pilotstudier få en bild av vilken tillgänglighet som invånare på landsbygden kan 
förvänta sig av den offentliga sektorn och förstå vilken tillgänglighet som kan skapas 
för vem i vilka situationer. 

Många positiva erfarenheter framkom i utvärderingen av processen. Projektgruppen 
beskrivs vara kunnig och engagerad. KomILand beskrivs göra nytta då det möjliggör 
ett värdefullt leverne, bidrar till gemenskap, ekonomisk tillväxt och minskad 
miljöbelastning. Möjligheten att sätta press på regionala kollektivtrafikmyndigheter 
att agera för att förbättra tillgängligheten på landsbygd upplevs också som en positiv 
effekt med projektet. KomILand har lett till att ett samtal mellan olika 
samhällsaktörer om hållbart resande och tillgänglighet på landsbygd har skapats. 
Även om användandet har varit lågt så är lärdomarna från processen med att arbeta 
fram ett koncept som KomILand oerhört värdefulla för framtida initiativ. 
Lärdomarna är tillämpbara för likande initiativ såväl i Sverige som i många andra 
länder som erfar liknande utmaningar med låg tillgänglighet och bristande 
transportmöjligheter på landsbygd.  

För att ett framtida liknade projekt ska bli framgångsrikt, behöver man utgå från 
ortsbornas kraft, engagemang och behov. Byalagens roll behöver vara tydligt 
definierad. Pilotprojekt likt KomILand behöver lång tid för att de inblandade ska 
kunna skaffa sig lärdomar, göra misstag som rättas till, och fortsätta testa och 
kommunicera till potentiella användare. Att det finns tjänster att använda förefaller 
mycket viktigare än att det finns en gemensam app där alla tjänster kan bokas. För en 
mer utförlig beskrivning av utvärderingens resultat hänvisas till referens v i bilaga.  

  



 

42 

 

Bilaga: Samverkansavtal KomILand 3.0 
KomILand 3.0 är ett projekt som skall testa kombinerade mobilitetstjänster på en 
handfull platser i Västra Götaland. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen 
och tre kommunalförbund. På varje plats finns en lokal aktör som partner till 
projektet. 

KomILand 3.0 kommer att bedrivas under 24 månader, med start 1 juli 2021 och 
avslut 30 juni 2023. Inga nya tjänster skall utvecklas under den perioden, men viss 
anpassning av tjänsterna kan komma att ske. Projektets budget är cirka 5Mkr. 

De tjänster som erbjuds delas upp i för det lokala sammanhanget helt kostnadsfria 
bastjänster, och plustjänster som är förenade med kostnader eller andra villkor. 

Bastjänsterna är: 

• Reseplanerare 
• Köpa kollektivtrafikbiljett 
• Närtrafik i appen – där närtrafik erbjuds av Västtrafik 
• Samåkning 
• Taxi 
• Rundor – ”linjelagd samåkning” 
• Resplus 
• Byatorget 
• Månadsvis fakturering av användare 
• KomILand-konsulent 

Plustjänsterna är: 

• Byabussen, som kostar 10 000kr per månad. (Annan konfiguration av en 
bilpool kan vara möjlig.) Uppsägningstid för Byabussen är tre månader. 

• Elcykelpoolen, som kostar 1000kr per månad och cykel. Projektet kan tyvärr 
inte ta kostnaderna under delar av ett år, utan elcykelpoolen behöver finnas på 
plats en längre sammanhängande period. De lokala aktörerna kan själva stå 
för cyklar. 

• Grannbilen där det krävs ett minsta antal användare som fastställs i dialog 
mellan projektet och de lokala aktörerna. 

Ett huvudsyfte med den förlängning som KomILand 3.0 medför är att skapa 
förutsättningar för mer lärande kring hur tjänsterna används, uppfattas och bidrar 
till människors tillgänglighet. Det är därför prioriterat att snabbt få till mycket 
användande av tjänsterna. 

KomILand bygger på samverkan och tillit. Avtalet kan aldrig fånga alla de detaljer 
som denna samverkan kommer att innehålla. Avtalet är relativt informellt utformat, 
och dess främsta syfte är att skapa tydlighet kring roller och ansvar. 

All samverkan i KomILand behöver, och skall, ske med respekt för de olika 
aktörernas roller och behov av planering. 

  

https://samtrafiken.se/tjanster/resplus/
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Ansvar som den lokala samarbetspartnern har 

1. Lokal mobilisering, det vill säga att arbeta aktivt för att få användare till 
KomILand-tjänsterna när dessa är lanserade, testade och välfungerande. Lokal 
mobilisering sker med stöd av KomILand-konsulent men är först och främst 
ett lokalt ansvar. 

2. Lägga, och redovisa, minst 100 timmar under projektet för bland annat lokal 
mobilisering, möten med projektet etc. samt årligen i juni redovisa detta i ett 
enkelt excelark. 

3. Välja vilka tjänster man vill ha lokalt. Det valet går att ändra under 
projektperioden.  

4. Ordna med en nödvändig infrastruktur för Plustjänsterna:  
a. för elcyklar, om man väljer att ha den plustjänsten. Platsen skall vara 

låst, inomhus och ha elförsörjning (230V). Det skall också gå att hänga 
upp ett fjärrstyrt nyckelskåp i anslutning till platsen. Skåpet drivs med 
230V och behöver hänga under ett litet tak eller liknande. 

b. Ordna en lämplig plats för parkering av Byabussen om man väljer att ha 
den plustjänsten. Det skall vara nära till el på platsen, och finnas 
möjlighet att montera en laddstolpe/laddpunkt. Den bör vara förberedd 
för 3-faser.  

5. Mobilisera tillräckligt många grannbilar. 
6. Fordonsansvarig för varje Plustjänst. Det innebär för Byabussen att ombesörja 

däckbyte, service och besiktning samt tvätt. För elcykelpoolen innebär det att 
byta däck/laga punktering vid behov, dock inte akut, samt att tvätta och 
smörja cyklarna och ombesörja service vid behov. 

7. Ordna finansiering för eventuella plustjänster och i god tid beskriva upplägget 
för det. Här finns flera olika affärsmodeller, och dessa går att kombinera.  

8. Göra en plan för lokal mobilisering i samråd med projektet, och kommunicera 
kring projektet i sina egna kanaler. 

9. Stå för lokal guidning och förmedla kontakter med lokala aktörer. 
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Projektets ansvar 

1. Projektet erbjuder kostnadsfritt en fungerande teknisk plattform med 
fungerande tjänster och support. 

2. Projektet sköter kontakter med tjänsteleverantörer.  
3. Projektet fakturerar användare. 
4. Projektet tar kostnader för el för Byabuss och elcyklar. 
5. Projektet tar installationskostnader för laddstolpe/laddpunkt för Byabuss. 
6. Projektet tar installationskostnader för elcykelpool i form av fjärrstyrt 

nyckelskåp, grenkontakter med mera samt kopiering av nycklar till det låsta 
utrymmet. 

7. Projektet står för kostnader för service, besiktning, däckbyte etc. för projektets 
fordon. (Byabuss, cyklar och cykelkärra.) 

8. Projektet erbjuder stöd av KomILand-konsulent och projektgrupp under 
mobiliseringen. Det huvudsakliga ansvaret för att planera och genomföra 
lokala aktiviteter ligger lokalt. Projektet står för fika i samband med ett första 
mobiliseringsmöte. 

9. Projektet erbjuder KomILand-konsulent som huvudsaklig kontaktväg mellan 
de lokala sammanhangen och projektet. 

10. Projektet erbjuder enkelt material för kommunikation vid mobilisering, t ex 
flyers, affischer samt regelbundna poster i sociala medier Projektet bidrar även 
med personligt deltagande vid behov.  

11. Projektet ansvarar för att tillhandahålla statistik löpande över användningen 
av tjänster.  

  



 

45 

 

Bilaga: Referenser 
 

i https://www.facebook.com/pg/MobilsamakningBroddetorp/posts/  
ii  
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/integrerade_mobilitetstjanster
_omvarldsanalys_2_.pdf  
iii Berg, J., Arby, H., Fredricson, M., Holmberg, P.-E., Hult, Å., Jelica, D., … Tufvesson, E. (2018). 
Kombinerade mobilitetstjänster på landsbygd och i mindre tätorter: resultat från förstudien 
KomILand. Retrieved from Statens väg- och transportforskningsinstitut website: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13306 
iv Fredricson M, Ljung, M (2015). Assessing interventions supporting sustainable development in rural 
areas – a dialogical approach. “Nordic View to Sustainable Rural Development", Proceedings of the 
25th NJF Congress, Riga, Latvia, 16-18 June 2015 2015 pp.440-444 ref.7 
v Berg. J., Henriksson, P., Hult, Å. (kommande). Mot ökad tillgänglighet på landsbygd. 

Utvärdering av pilotprojektet KomILand med fokus på processen och tjänsternas funktion. VTI 
Resultat. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.  

 

https://www.facebook.com/pg/MobilsamakningBroddetorp/posts/
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/integrerade_mobilitetstjanster_omvarldsanalys_2_.pdf
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/integrerade_mobilitetstjanster_omvarldsanalys_2_.pdf
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22%22Nordic+View+to+Sustainable+Rural+Development%22%2c+Proceedings+of+the+25th+NJF+Congress%2c+Riga%2c+Latvia%2c+16-18+June+2015%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22%22Nordic+View+to+Sustainable+Rural+Development%22%2c+Proceedings+of+the+25th+NJF+Congress%2c+Riga%2c+Latvia%2c+16-18+June+2015%22

	KomILand – lärdomar från ett projekt som prövar kombinerade mobilitetslösningar i landsbygder
	Inledning och tack
	Läsanvisning – KomILand 1.0, 2.0 och 3.0
	Tjänsterna i KomILand
	Utgångspunkter och förhållningssätt i KomILand
	Mobilitetstjänster saknar eget värde – tillgänglighet är det som ger värde
	KomILand är en del av delningsekonomin
	KomILand kan komplettera linjelagd kollektivtrafik
	KomILand kan skapa möjligheter för tjänsteleverantörer också i glesare geografier
	KomILand kan svara mot behovet av individualisering
	KomILand är ett innovationsprojekt
	KomILand kan vara kostnadseffektivt – eller i alla fall inte särskilt dyrt

	Mobilisering
	Övergripande mobiliseringsprocess
	Identifiera ort/plats
	Skapa intresse
	Identifiera mobilitetsbehov
	Utforma lokalt tjänsteutbud
	Utrullning

	Undersöka behovet och anpassa mobilitetstjänster för glesare geografier
	Användardriven tjänsteutbudsdesign
	Mobiliseringsmöten
	Marknadsinventering
	Uppföljning
	Säkerställa funktionalitet
	Anpassa tjänster till rådande omständigheter

	Lite om KomILand-plattformen
	Varför behövs en plattform?
	Vad menar vi med begreppet ”plattform” i detta sammanhang
	KomILand – design för att göra det ”upphandlingsbart”
	Plattform för skalbarhet
	Vad bör ingå i en KomILand-plattform?
	Teknisk funktionalitet
	Användarcentrerad funktionalitet
	Mobilapp (App)
	On-boarding (registreringsprocessen för nya användare).
	”Mina sidor”
	Användarsupport
	Resesök/reseplanerare

	Plattform ”Back-Office”
	Betalningstjänster (fakturering, kortbetalning)
	Hantering av lokala prismodeller för tjänsterna
	Pris- och kampanjhanterare
	Hantering och fördelning av intäkter
	Kund- och lojalitetsmodul (CRM modul)


	Partnerintegration (3:e parts mobilitetstjänster)
	Kollektivtrafik (BoB)
	Närtrafik
	Fjärrtrafik (eller nationellt kollektivtrafiksutbud)
	Taxi
	Tjänster för tillgång till bil
	Integrationsmotor eller ”Integrationsmallar” för nya mobilitetstjänsteleverantörer
	Användargränssnitt för ”Byalaget”

	Vad bör ingå i en KomILand-plattform (tillhörande tjänster)
	Drift av teknisk plattform
	Data management
	Användarsupport
	Fakturering
	Stöd till mobilitetstjänsteleverantörer för integration till plattformen

	Hur påverkar en global pandemi ett mobilitetsprojekt som KomILand, och vilka lärdomar har fördjupats som ett resultat av det?
	Hur gör man KomILand?
	För vem finns KomILand, och varför?
	Här passar KomILand
	Generöst och skalbart
	Gör det tydligt och klart
	Gör det snabbt
	Om betydelsen av smörgåstårta
	Att driva innovationsprojekt i en föränderlig miljö
	Om strukturell robusthet
	Om utmaningar med långsiktighet

	Utvärdering av processen och tjänsternas funktion
	Bilaga: Samverkansavtal KomILand 3.0
	Bilaga: Referenser


